Notulen DMR/MR Route 10-14 Delden d.d. 6 juli 2022
Aanwezig: Sylvia Nikijuluw (TCD), Jasper Bos (TCD), Rinske Gerritsjans (IKC), Johan Bijleveld (IKC),
Willeke Coster-Aaltink (IKC), Mariel van Loenen (IKC) en Liduin Leferink (TCD)
Voorstel m.b.t. notuleren: beurtelings laten notuleren door DMR (TCD) en MR (IKC). Aanwezigen
zijn hiermee akkoord. De MR van IKC zal verslaglegging van deze vergadering verzorgen.
1. Opening
Welkom aan iedereen.
2. Formatie Route 10-14 komend schooljaar (’22-’23)
▪ Sylvia Nikijuluw en Marielle Schlepers (klas 2, groep A)
▪ Max v.d. Berg (groep 8/klas 1, groep B)
▪ Loes Grashof en Sandra Hassink (groep 8/klas 1, groep C)
▪ Maartje Mol en Berthine Morsink met Naomi Vissers als LIO’er (Leraar In
Opleiding) (groep 8/klas 1, groep D)
Daarnaast is Marije Meijaard aangenomen als zorgfunctionaris (voor Route 10-14 en
regulier TCD)
De groepsindeling is goed tot stand gekomen. Er is gekozen voor een enkele klas 2 (dus
niet in combi met klas 1) vanuit de volgende redenaties: de overstap van 8 naar 1 toch nog
wat ‘kleiner’ te houden, behoeften van de leerlingen (wat past bij hen) en
leerlingenaantallen. Mooie opmerking van een aantal leerlingen: we willen graag ook een
keer de oudste zijn en nieuwe contacten maken (en dat gebeurt in mindere mate als je
vanuit combi 8/1 naar combi 1/2 gaat). Keuzen hebbende uit meerdere scenario’s en
aansluitend bij het welbevinden van de leerlingen is dit de beste verdeling.
3. Inrichting & Aansturing 1014 onderwijs nieuwe schooljaar
Inzet projectleiders (Sascha Koster en Paula Pasman) is geëvalueerd en besproken. De
schoolleiding heeft aangegeven de regie weer meer naar zich toe te trekken en de
projectleider meer gerichte taken te geven. Dit in samenspraak met de huidige
projectleider, Sascha Koster. Paula Pasman zal afscheid nemen als projectleider i.v.m. een
andere baan. De projectleider gaat komend schooljaar zich vooral richten op:
▪ De curriculumontwikkeling van Route 10-14 onderwijs.
▪ Het (uit)schrijven van beleidsstukken.
▪ De doorstroom van leerjaar 2 naar leerjaar 3.
▪ Organiseren van informatie- en netwerkbijeenkomsten om de visie van Route 1014 Delden.
▪ Bekend maken van Route 10-14 Delden binnen de POVO organisatie binnen deze
regio.
De aansturing van de stamgroepmentoren zal vanuit de schoolleiding opgepakt worden.
4. Ontwikkeldoelen
▪ Teambuilding / Gezamenlijke overlegmomenten en studiedagen
▪ Doorstroom klas 2 naar 3
▪ Sociaal-Emotionele ontwikkeling
▪ Mijn Rapport Folio (MRF)
▪ Curriculumontwikkeling

Worden door diverse werkgroepen (bestaande uit teamleden) opgepakt. Aan het begin
van het jaar wordt er gestart met een ambitiekaart en gaandeweg het jaar wordt dit
doorgezet naar een kwaliteitskaart zodat het ook geborgd wordt.
5. Conclusie kwaliteitsonderzoek WMKPO
Vragenlijst uitgezet onder zowel teamleden als ouders van Route 10-14.
De conclusies worden besproken en na een paar kleine aanpassingen kunnen deze gedeeld
worden met ouders. Schoolleiding pakt dit op.
6. Rondvraag
Johan: vanuit IKC is er geïnformeerd naar een cursus MR (tijdsduur: één avond). Deze is
beschikbaar, wellicht is er ook belangstelling vanuit de DMR van TCD? Jasper en Sylvia
koppelen dit terug naar de andere leden van de DMR en nemen hierover contact op met
Johan.
Rinske: aanvulling op de agenda; tijdens elke vergadering een update van de
ontwikkeldoelen.

