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Geachte leden van het College van Bestuur,
De OGMR heeft kennis genomen van uw besluit om de applicatie Social
Schools DHS breed in gebruik te gaan nemen. Deze applicatie is krachtens het
GMR-reglement onderworpen aan instemming van de OGMR. U heeft echter dit
besluit niet ter instemming voorgelegd aan de OGMR. Reden voor de OGMR
om door middel van deze brief en in overeenstemming met de WMS de
nietigheid van uw besluit in te roepen. Dit betekent concreet dat u geen
uitvoering meer mag geven aan uw besluit.
Gelet op het feit dat de OGMR begrijpt dat per 1 maart a.s. er geen digitaal
platform meer zal zijn om te communiceren tussen de leraren en de ouders,
hetgeen in deze bijzondere Coronatijd de communicatie met ouders wel kan
vergemakkelijken, heeft de OGMR het navolgende voorstel.
Gedurende de periode dat het CvB met de OGMR in contact is om de aspecten
en mogelijke gevolgen van deze applicatie met betrekking tot de privacy te
doorgronden, wil de OGMR de invoering en gebruik van Social Schools onder
voorwaarden gedogen. Een belangrijke voorwaarde is dat het technisch beheer
van Social Schools niet op schoolniveau komt te liggen, doch door het
stafbureau wordt gedaan. Hiermee kan voorkomen worden dat scholen meer
functies zullen aanzetten dan de soortgelijke functie bij MSI die met de GMR
waren afgesproken. Verkeerd gebruik is een reëel gevaar, zoals bleek tijdens
onze bespreking enkele weken geleden. Wij bespraken toen o.a. dat MSI niet
overal gelijk werd gebruikt, ook niet toegestane functies bij sommige scholen
werden gebruikt en u het goed gebruik van MSI niet heeft kunnen handhaven.
Naast de technische veiligheid, is het voorts van belang dat er zo spoedig
mogelijk een beleidsdocument komt waarin tenminste het exacte gebruik van
Social Schools door de DHS in staat vermeld en een gebruikershandleiding
voor dit gebruik, waarin is opgenomen en beschreven staat hoe DHS het
gebruik zal controleren en handhaven. Met dit beleidsdocument moet worden
geborgd dat een datalek door menselijk handelen zoveel mogelijk wordt
voorkomen. Hierover heeft de werkgroep in zijn notitie onder het kopje

POST/RETOURADRES

DHS - Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad
Postbus 61454
2506 AL Den Haag
BEZOEKADRES

Johanna Westerdijkplein 1
2521 EN Den Haag
telefoon 070 - 3065217
mobiel 06 - 3165 9837
GMR@dehaagsescholen.nl
www.dehaagsescholen.nl/
medezeggenschap

“orgware” de nodige opmerkingen gemaakt. Het belang hiervan werd al te
duidelijk in de actuele berichtgeving rondom een datalek bij de GGD.
De OGMR gaat er vanuit dat gedurende de gedoogperiode alle aspecten en
gevolgen naar tevredenheid zullen worden onderzocht en besproken, zodat u
vervolgens alsnog een instemmingsverzoek kunt doen voor het gebruik van
Social Schools door DHS waar de OGMR mee kan instemmen.
Graag verneemt de OGMR of u met deze gedoogsituatie akkoord gaat.
Met vriendelijke groet,
Namens de OGMR

Benito Boer
(voorzitter)
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