
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Aanwezig:  PEH, LEB (voorzitter), OTN, LER, SUM, ZUA (notulist). 
Afwezig m.k.:  HEG  
 
 

Agendapunt:  Actie: 

Opening LEB opent de vergadering om 14.29 uur  

1. Vaststellen agenda 
 PDMR/DOS 

Er komt een agendapunt bij op de agenda, ‘huisvesting’  

2. Mededelingen Geen mededelingen.   

3. Ervaringen t.a.v. DOS-
dienstverlening 

Werkwijze bij aanvragen 
De meldingen gaan niet altijd op dezelfde manier. Er wordt 
soms nog rechtstreeks bij de conciërges melding gemaakt, 
maar dit moet gaan via mijn.twentscarmelcollege.nl of via 
de frontoffice, bellen met 700 
 
Het inkoopproces – voortgang nieuwe inkoopapplicatie 
De applicaties voor personeel, financiën en inkoop worden 
vervangen door 2 nieuwe applicaties. De applicaties van 
personeelszaken en financieel gaan in Afas en inkoop via 
Proactis.  
 
Er zijn vaste regels voor het bestellen en inkopen van 
spullen. Er zijn afspraken met bepaalde bedrijven waar de 
inkoop moet gaan plaatsvinden. Als hier geen gebruik van 
wordt gemaakt kan een factuur qua verwerkingskosten 
uitkomen op 50 euro per factuur.  
 
Asito wordt de nieuwe schoonmaakpartij na aanbesteding.   
 

 

4. Ontwikkelingen binnen de 
ondersteuning 

Leerlingenadministratie 
De TCC-brede leerlingenadministratie is gehuisvest op de 
Lyceumstraat. De processen binnen deze afdeling worden 
op elkaar afgestemd daar waar mogelijk. Dit is de laatste 
afdeling die ook TCC-breed ingericht zou worden conform 
het herontwerp onderwijsondersteunende processen 
 
SOM 
Sinds de herfstvakantie kunnen ouders/verzorgers hun 
kind/pupil ziek melden via Somtoday. Er komt nog een 
bericht op intranet. Bericht is geplaatst op 17 november 
door WUJ. 
 

 

Notulen P-DMR / DOS 
 

Datum:  Dinsdag 9 november 2021 
Tijd:   14.15 – 15.45 uur 
Ruimte:  Atrium 12 



 
   

5. Evaluatie DOS (voorjaar 
2022) 

DOS is onder andere ontstaan vanuit financieel oogpunt. In 
het voorjaar staat er een evaluatie gepland. Hierbij wordt 
ook gekeken naar de nieuwe applicaties die in januari gaan 
starten. Binnen DOS wordt er gekeken naar krimp en zal 
het management mee krimpen met de leerlingenkrimp. 
Harm Peters geeft aan, zodra DOS volledig werkzaam is, hij 
niet meer volledig voor het TCC hoeft te werken. Te denken 
valt dan aan meerdere scholengemeenschappen onder één 
directeur bedrijfsvoering. Dit is nu nog niet aan de orde.  

 

6. Uitbetaling ‘examenbonus’ 
DOS 

Medewerkers DOS hebben geen examenbonus uitbetaald 
gekregen voor extra werk wat hiervoor is verricht. De 
directie PKS had dit wel toegezegd, maar is door DOS niet 
gehonoreerd. De reden hiervoor is dat DOS sowieso een 
week langer doorwerkt in de zomervakantie en er op dat 
gebied geen extra werk is verricht.  

 

7. Veiligheid Verruwing van de samenleving. Er komen mensen op 
school die hier niet op school zitten. Leerlingen maken veel 
gebruik van de ingang bij de hoofdingang.  
Kunnen bij de leerlingeningang paaltjes komen, zodat er 
geen ‘normale’ auto’s het schoolplein op kunnen rijden? 
En kan er bij de personeelsingang iets gecreëerd worden, 
zodat de leerlingen geen gebruik meer kunnen maken van 
deze ingang? 

DOS 

8. Huisvesting De fietsenstalling wordt opgeknapt.  
 
De leerlingenkrimp gaat op PKS harder dan verwacht. Op 
de PKS zitten over 2 jaar geen onderbouwleerlingen meer.  
 
Er komt een onderzoek vanuit de gemeente Oldenzaal. 
Onderzoekopzet wordt op 16 november verwacht. Iedere 
TCC locatie in Oldenzaal gaat kijken naar de ruimtelijke 
behoefte, bouwkundige staat etc. Hoe kunnen we de 
locaties toekomst bestendig maken? 
In juni 2022 moet het onderzoek afgerond zijn. In 
september 2022 moet het bekrachtigd zijn en in november 
2022 zal dit in de begroting van de gemeente opgenomen 
worden.  

 

9. Rondvraag LER: mobiel gebruik door personeel. Veel 
docenten/mentoren maken gebruik van hun privé telefoon 
voor het werk. Kan hier vanuit de Stichting iets tegenover 
staan?  

DOS 

Sluiting LEB sluit de vergadering om 15.58 uur.   

                                                                                                  


