
 
 
 
 

 

Notulen DMR NHN 

 

 

Datum/Tijd: 31 oktober  2019, 19.00 uur 

 

Vergaderlocatie: Burgemeester de Wildeschool 

Meerkoet 

 

Aanwezig: Agnes Schumann (voorzitter), Alice van Noppen, Hans van der Horst, 

Janet Bruin, Mary Koster (notulist)  

Remco Niemeijer (regio-directeur) 

Afwezig: Carina Boode, Kelly Roos  

 

Inhoud actie 

1. Opening:  

Agnes heet iedereen welkom. 

 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Janet : agenda op de website?  Antw: ja.(Dit is nog niet 

gebeurd.) 

 

 

 

3. Ingekomen stukken/mededelingen 

Remco vraagt aan de oudergeleding  goedkeuring voor 

extra vrije dag na schoolkamp,dit was nog niet opgenomen 

in jaarplanning. 

Dit wordt unaniem goedgekeurd. 

De raad van toezicht heeft een  interim bestuurder 

aangesteld voor Viertaal,  ter vervanging van Toon. 

GMR was het niet geheel eens met de gang van zaken. 

Sollicitatieprocedure nieuwe directeur Viertaal zal worden 

opgestart. 

 

 

 

 

 

 

4.Samenstelling dmr en planning vergaderdata. 

We missen binnen de  DMR nog 1 ouder  van het VCS. Ties 

heeft zich teruggetrokken. 

Planning vergaderdata goedgekeurd. 

23-01-2020, 13-02-2020, 26-03-2020, 14-05-2020, 

04-06-2020, 18-06-2020. 

Alice gaat op zoek naar nieuwe 

ouder VCS 



 
 
5.Jaarverslag. 

Agnes heeft een jaarverslag gemaakt,deze volgt nog, via de 

mail. 

Agnes mailt Jaarverslag 

6.Website. 

Website is af voor ambulante dienst en Viertaalcollege. Deze 

gaat 1-11-2019 de lucht in.  

Intranet volgt nog voor vernieuwing, hier worden ict'ers 

voor aangenomen. 

 

 

 

 

 

  

7. GMR verslag 

 

Hans is bij de gmr vergadering aanwezig geweest, en geeft 

uitleg rond de onduidelijkheid van het vertrek van Toon. 

Gmr voelt zich gepasseerd door de raad van toezicht; zij 

hebben zonder overleg een interim directeur aangesteld. 

Er is 30-10-2019 afscheid genomen van Toon door het 

personeel. 

Toronto reis is afgelast , en de Viertaaldag uitgesteld. 

 

 

 

7.  Stimuleren ouderbetrokkenheid 

 

Dit wordt Viertaal breed opgepakt. Op korte termijn zullen 

wij hier informatie over ontvangen. Ook staat het onderwerp 

bij het pbo op de agenda. 

Het is goed als er eenduidigheid van informatievoorziening 

van lkr naar ouders komt.  

 

8. Rondvraag. 

 

Alice meldt dat zij en Marjolein ambassadeur voor de 

professionele cultuur zijn voor viertaal. 

 

Agnes vraagt of de tijden nog aangepast moet worden 

van de vergadering.  

19.00 tot 21.00 

 

 

 

 


