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Vergadering  22 mei 2018 
20.00 - 22.00 uur De Witte Vogel 
Telefoonnummer bij afwezigheid 070-3888850 
 

20.00 Welkom Tineke, (Jessica afw .) Christien, Marielle,Tom, Linda, Anne, Bryan, Esther v.d Meer, 
Renate(notulist) 

20.01 Mededelingen leden/voorzitter/Bryan/GMR Op zoek naar nieuw MR lid ivm afloop termijn Jessica januari. 
Bryan werving manager is Ryanne, nieuw IB is Anne ( 1 sept.) 
Ouder/personeel tevredenheid enquête vandaag bij Bryan binnengekomen komt tzt 
aanbod. 
Schoolgids, nav inspectiebezoek meer uitstroom resultaten toevoegen (hierdoor enige 
vertraging). 
Eerste versie kan deze week nog mailen naar MR. Bespreken per mail of volgende 
vergadering. 
Def. Inspectie rapport is binnen, eerste week online van ministerie. 
DWV heeft voldoende op alle punten gescoord. 
Opm aanscherping van doelen opp geen herstelopdracht. 
Christien vraagt of zij inzage zou hebben gehad in het inspectie bezoek rapport als 
Informant. Definitie rapport zal Bryan naar MR mailen. Actie Bryan. 
Druk bezig met voorbereiden volgend schooljaar, planmatige aanpak. 
Tom vraagt naar uren inzet, plannen van inzet inbrengen taakbeleid bij  MR. 
Wijzigingen in jaarplan moeten op tijd ter goedkeuring via MR. Nu nog 8 weken, dit jaar 
geen wijzigingen meer mogelijk.  
Kunnen nog wel kleine aanpassingen in werkgroep komen maar niet in uren, zodat de 
uren in evenwicht blijven. We kunnen voor nu nog een overleg plannen met PMR en MR 
om te kijken wat echt noodzakelijk is om nog te wijzigen. 
Komend jaar ruimschoots van te voren agenderen welke wijzigingen van werkgroepen 
om op tijd te wijzigen en goedkeuring van PMR, directie te krijgen. 
Taakbeleid januari 19 op de agenda. Actie Tom. 
Afscheid Joke(45 jaar in dient geweest) is een werkgroep mee bezig, Tom houdt de MR 
op de hoogte. 
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20.10 Notulen vorige vergadering Pag.1 Werkdrukverlichting, budget € 17.000 , Ideeën categorieën voorstel komt na de 
bijeenkomst van vrijdag naar de PMR ter goedkeuring, daarna naar het bestuur.  
Pag 2, overleg met SR wil niet echt van de grond komen over kortere lijnen tussen SR en 
School. Liselotte zou Nikie vragen dit  te agenderen. Actie Bryan (via MT beheer) en Esther(via 
Liselotte) nemen dit mee om dit na te vragen. 
Pag.3 Open dag niet voor de zomervakantie maar waarschijnlijk in september gepland. Actie 
Tom bij Joke hoe dit zit navragen, evt werkgroep voor komen. 
Afspraak met Heer Iepen is nog steeds niet gelukt. 
Nu plan om onder schooltijd Hr Iepen uit te nodigen en langs alle lokalen te gaan. 
Werkgroep onderwijsondersteuning minder gelden vanuit de zorginstelling . Er is nu gekeken 
naar wat  de trend is. Vanuit revalidatie komen minder gelden die gaan naar de kinderen die 
ouder zijn dan 10 jaar.10 jarige krijgen minder therapieën toebedeeld dan jongere kinderen.  
Vanuit het onderwijs is nu gekeken dat er meer ondersteuning moet komen voor de kinderen na 
10 jaar omdat de jongere kinderen wel al meer therapieën krijgen. 
Professional therapeuten ingezet om ingezet te worden op hun professie en niet voor bv 
boodschap doen. En ook zo voor de leerkrachten. Zet in op hun kwaliteiten. 
Verdeel sleutel, prof inzetten waarvoor deze bedoeld is.  
Begin september kijken naar de geleverde diensten en komen tot een SLA. (Service Level 
Agreement) samen afspreken wat/hoe we het geld inzetten, vervolgens, wanneer er  meer dan 
5% uitval is en hoe gaan we hiermee om. 
 

20.20 Stavaza fusie Fusieplan zijn aangeleverd, ook bij de inspectie, zij waren op de hoogte. 
 
Pag 3  Vragen die onvoldoende beantwoord waren zijn naar jullie doorgestuurd per mail 
GMR de  stemming is doorgegaan, DWV heeft zich onthouden omdat we eerst de antwoorden 
terug wilde geven aan MR. 
Wat kan de GMR er nog aan doen om als DWV meer zichtbaar te zijn in de grotere organisatie. 
Intern bij de GMR wordt er wel aan gewerkt, om de EMB groep meer in beeld te brengen. 
Tineke geeft aan dat het wel heel duidelijk is geworden, onze zorg dat we als EMB groep 
wegzakken in een groter geheel. 
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We hebben nu wel een punt gemaakt binnen de GMR maar moeten kijken hoe dit vorm te 
geven in de toekomst. Formeel is het besluit genomen.  
Tineke, en Tom blijven zich voor de GMR inzetten. 
Vanaf de nieuwe GMR na de fusie gaan de vergaderingen rouleren over de scholen om de 
gebouwen te leren kennen. Als GMR lid moeten we blijven vragen stellen, hoe nu verder om op 
de kaart te blijven als EMB groep. 
Bryan geeft aan dat hij de trend gaat inzetten om kwaliteit te verhogen op alle niveau`s. 
 
Tineke gelooft in de kracht van DWV en het team dat er nu zit. Maar blijft zorgen houden over, 
hoe worden we gepositioneerd in het grote geheel, financiële middelen. Op de andere scholen is 
zorg separaat geregeld en hier op DWV is de zorg geïntegreerd. 
Bryan zegt dat er financieel niks verandert. Sector directeur SO en VSO staan op afstand. Elke 
RESPONZ school wordt door de locatie teamleiders geleid. 
 
Tineke, zegt, op DWV hebben we nu de organisatie van een Directeur die samenwerkt met  SR, 
Middin, Hoe gaat  dit er na de fusie uitzien?  
 
Bryan geeft aan dat de echte macht als centrum directeur meevalt, in de kern bepaalt nu iedere 
organisatie (Middin, RESPONZ, Sophia) zelf zijn eigen koers. Gebeurt er iets bij het 
moederbedrijf dan gaat ieder zijn eigen kant op en zijn de intenties van de afspraken niet veel 
meer van waarde. Bryan gaat zich ervoor inzetten om dit in de toekomst te waarborgen.  
Wordt vervolgd, met de uitdaging dat SO en VSO ook aansluiting houden met 2 directeuren na 
de fusie. 
MR moet in de gaten blijven houden, dat het belang van de samenwerking gewaarborgd wordt. 
Bryan: De samenwerking zit hem sterk in de groepsteam en dit is MT niveau. 
Actie Bryan, kopijen doorsturen KetenMT. 
Elke werkgroep  zorgen dat alle keten personeel gelijk is, 2 zorgmedewerkers, 2 medewerkers 
school, 2 medewerkers KDC.  
Actie Tom, Bijlage van de nieuwsbrief staat een  link van” samen beter beter samen”.  
Doorsturen naar MR. 
Christien blijft zich ook nog steeds zorgen maken of ze wel gehoord worden als MR, de 
nieuwsbrieven zijn niet meer wat ze geweest zijn, de afstand tot de school wordt groter. 
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Als er nog vragen zijn voor de GMR, doorgeven aan Tom. 
Mail van Tom 26 maart met uitwerking vragen.  
Laatste correspondentie fusie worden doorgestuurd naar iedereen actie Tom 

Pag4, 5, 6, 7, 8, geen vragen. 

Update digitaal communiceren Socialschools nu pilot, na de zomer zullen alle klassen hiermee 
gaan werken, is de bedoeling. 
Ouder participatie werkgroep, zijn hier ouders in meegenomen actie Tom 
 

20:50 Vakantieregeling Goedkeuren met aanpassing  Meivakantie niet conform traditie haagse scholen 1 week eerder 
geworden. Aangesloten aan paasvakantie. vrijdag 19 april tm 3 mei.  
 

 Kleine pauze  

21:00 Nieuwe werknemer inwerkprocedure Tom actie Protocol aan Bryan vragen of herzien kan worden, nl verouderd. Daarna terug naar 
deze MR. 

21:15   

21:20 Huishoudelijk regelement MR Vraag van Bryan, Tom maakt van 2017 een jaarverslag. Anne scholing en abonnementen 
Actie Anne gaat navragen budget voor Esther, MR scholing aan Bryan. 
Anne nieuw  lid inwerken 
Linda huishoudelijke inkopen. 
secretaris en voorzitter mag dit samen in 1 functie, actie Tom vraagt dit na. 

21:30  Privacywet nog gevolgen voor de MR? 

 Regelement MR, Statuut MR Actie MR doornemen, taakverdeling 
Anne gaat de MR uit omdat ze IB zal gaan worden. 
Anne gaat nieuwe lid inwerken. 
Secretaris/voorzitter is Tom?, HH taken Linda, abonnement en scholing Anne,  
Communicatie personeel Tom, comm naar ouders Tom/ Renate 
Notulist Renate, (privacy wetgeving),  
MR regelement, Statuut DWV. schooljaar voorkeur.  

Actie Tom navragen bij GMR hoe bij ander scholen dit is verdeeld? (Secretaris/voorzitter) 

Volgende vergadering aanpassingen doornemen. 

21:50 Wat verder ter tafel komt.  15, 8 Juni Tineke afscheidsetentje Actie Tom vraagt dit na bij Tineke 
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21:55 Afsluiting vergadering Datum volgende vergadering 26 juni. 

   

 
MR 

Personeel Datum intrede/uittrede Ouder Datum intrede/uittrede 

Tom  
(GMR jan 2016-jan 2019) 

aug) 2015-aug 2018 
 

Mariëlle (feb 18) (feb)2018-jan 2021 

Linda (aug) -2016 -aug 2019 Christien (juli 14) (jan) 2015-jan 2021 

Anne (aug)- 2016-aug 2019 Jessica (juli 16) (jan) 2016-jan 2019 

    

    

    

personeelsgeleding doet 
intrede per augustus 
 

 oudergeleding doet 
intrede per januari 

 

 
 

 
 

 

 

 

Activiteitenplan-i 
Evaluatie MARAP  


