
Notulen DMR VSO Daaf Geluk vergadering 12-1-2022 

 

Agenda 

1. Opening + vaststellen agenda.        5 min 

2. Verandering lesrooster volgend jaar.      10 min 

3. Schoolplan 2022-2024 update / stand van zaken (Stephan Cobbenhagen) 30 min 

4. Vaststellen notulen vorige vergadering.        5 min 

5. Actielijst           10 min 

6. Mededelingen DMR.        10 min 

• Personeel  

• Leerlinggeleding (nieuwe leerling in de leerlinggeleding) 

• Ouders  

7. Mededelingen Schoolleiding.       15 min  

8. Inzet gelden Nationaal Plan Onderwijs – stand van zaken.   10 min 

9. ARBO – ziekteverzuim, sociale en fysieke veiligheid, staat van het gebouw. 10 min 

10. Rondvraag          5 min 

11. Sluiting.           -  

 

Aanwezig/afwezig 

Personeel :  Bert Hartman (HAR, voorzitter), Stef Maas (MSS, secretaris notulant),   

Evelien Eggink (EKE) 

Ouders: : Richard Bovekerk (RBV), Thijs Matzinger (TMR). 

Leerlingen : Jens van Diemen (JDN), Maxi Rega (MRA). 

Schoolleiding : Monica van den Hoven (SL)  

Extra aanwezigen: Jeffrey Delforge (teamleider), Stephan Cobbenhagen (medewerker  i.v.m. 

schoolplan) 

Afwezig:  : Mike Kruyt (KTM)  

 

Besluiten vanuit de vergadering. 

geen 

 

Actiepunten (vanuit deze vergadering). 

Zie actielijst. 

 

Notulen 

1. Opening + vaststellen agenda.        5 min 

De voorzitter opent de vergadering met het welkom heten van Maxi Rega (MRA), leerling 

uit 4T die zitting neemt op de positie van Wessel Fonck die de school vorig jaar na zijn 

examens heeft verlaten. De voorzitter wenst Maxi een interessante en constructieve 

DMR periode voor. Maxi doet dit schooljaar examen dus zijn deelname zal beperkt zijn 

tot een half schooljaar. Daarom zal er na de meivakantie alweer een kandidaatstelling 

moeten worden opgestart.  

 



De financiële afsluiting schooljaar 2020-2021 wordt bij aanvang van de vergadering al 

doorgeschoven naar de volgende vergadering (17 februari). 

 

2. Verandering lesrooster komend schooljaar     10 min 

Teamleider Jeffrey Delforge geeft een toelichting op een voorgestelde wijziging in de 

lessentabel voor schooljaar 2021-2022. 

Omdat er in de vergadering onduidelijkheid ontstaat over het doel van de wijziging en 

wat er gevraagd wordt van de DMR stelt de SL voor om een voorstel op schrift te doen 

toekomen ruim voor de volgende vergadering waar vervolgens instemming op kan 

worden gegeven.   

 

3. Schoolplan 2022-2026 update / stand van zaken (Stephan Cobbenhagen) 30 min 

Doel toelichting: alle geledingen zijn op de hoogte van de functie en werking van het 

schoolplan. De DMR zal geïnformeerd zijn over de stand van zaken en is op de hoogte 

van het tijdpad. Daarnaast is er tijd en ruimte voor het stellen van vragen.  

Stephan Cobbenhagen ondersteunt zijn toelichting met een PowerPoint.  

 

4. Vaststellen notulen vorige vergadering.        5 min 

Notulen hebben een kleine wijziging en zijn verder goedgekeurd.  

 

5. Actielijst           10 min 

Zie hieronder. 

  

6. Mededelingen DMR.        10 min 

• Personeel – KTM voert nog steeds geen DMR taken uit op dit moment.  

• Leerlinggeleding (nieuwe leerling in de leerlinggeleding) 

JDN heet RAM welkom in de leerlinggeleding.  

Het emailadres voor de leerlingenraad is er, en zal gekoppeld worden aan een 

medewerker. Daarna kan er actief geworven worden voor de leerlingenraad.  

• Ouders – geen mededelingen. 

 

7. Mededelingen Schoolleiding.       15 min 

SL laat weten dat zij heeft besloten om per 1 augustus 2022 haar functie neer te leggen. 

Er zal in overleg met betrokkenen een profielschets gemaakt worden voor een nieuwe 

directeur voor de VSO Daaf Geluk en de Prof. Dr. Gunning School. Daarna zal er een 

uitgebreide BAC worden opgericht om de sollicitatiegesprekken te voeren om uiteindelijk 

tot een goed keuze te kunnen komen.  

 

LD sollicitaties – de procedure en het proces is goed afgerond. Het zorgen voor een 

objectief en eerlijk proces zorgde voor een langdurige en zorgvuldige procedure.  

 

8. Inzet gelden Nationaal Plan Onderwijs – stand van zaken.   10 min 

De DMR bespreekt met de SL de stand van zaken omtrent de inzet van de NPO gelden. 

Bijlessen lopen op dit moment. Echter de belasting van huidig personeel en de schaarste 



in het vinden van geschikt extra personeel zorgt dat het ontzettend lastig is om 

ondersteuning in de vorm van bijlessen te (blijven) voorzien.  

Door de huidige maatregelen zijn (sociale) activiteiten niet te organiseren. Met het oog 

op aankomende versoepelingen hopen we leerlingen toch nog het een en ander te 

kunnen bieden.  

Dit punt zal na de meivakantie nogmaals ter sprake komen en er zal dan ook alvast naar 

komend schooljaar worden gekeken.  

 

9. ARBO – ziekteverzuim, sociale en fysieke veiligheid, staat van het gebouw. 10 min 

De SL heeft bij aanvang van de vergadering een overzichtje van het ziekteverzuim doen 

toekomen. De leden van de DMR hebben hier kort naar kunnen kijken. Zoals verwacht is 

corona (omikron) en alles wat daaromheen plaats vindt van grote invloed op het 

zieketeverzuim. Daarnaast speelt dat we te maken hebben met een groep collega’s die 

om verschillende redenen voor langere tijd afwezig is.  

Volgende vergadering komt dit punt terug omdat er in deze vergadering niet voldoende 

tijd was om het onderwerp volledig te kunnen bespreken.  

 

10. Rondvraag          5 min 

 

11. Sluiting.           - 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.04 uur.   

 

Actielijst – 23-11-2021 

Actie Wie Datum 

Stand van zaken ICT 
beleidsplan en BYOD 

SL + voorzitter ICT 
werkgroep 

Februari 2022. 

Visiestuk ‘verhouding 
leerlingen/gebouw i.v.t. een 
dekkend onderwijsaanbod 

SL  Komt in schoolplan terug.   

Duidelijk beleid bij taken 
solliciteren naar coördinator 
i.v.m. transparantie 

SL 2021-2022 

Financiële afsluiting 

schooljaar 2020-2021. 

DMR Februari 2022 

ARBO beleid (coördinator), 

sociale en fysieke veiligheid, 

gebouw e.d. 

DMR Februari 2022 

Rooster van aftreden  
Ter informatie - volgende 
vergadering. 

DMR Februari 2022 

Mailen van notulen naar 
personeel en ouders.  

Secretaris  November 2021 

Emailadres – leerlingenraad 
koppelen aan docent 

Secretaris – 
Systeembeheerder 

  

 


