PMR
Verslag van de PMR-vergadering van 12 juni 2017
Aanwezig: John van Beek, Corry Oosten, Christa Krulder, Anke Hahn, Rianne Roes, Frits
Noordberger, Alexander Kalse
Afwezig m.k.g.: Richard Radder, Frits Aalbregt
Actiepunten:
•
1. Opening
De voorzitter opent om 16:30 uur de vergadering.
2. Ingekomen stukken
a. Resultaten van het tevredenheidsonderzoek
3. Mededelingen
a) Risico-inventarisatie en -evaluatie
In plaats van de eerdere planning dat de uitkomsten van dit onderzoek al in mei klaar zouden
zijn, zijn deze nu pas binnen.
4. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
5. Verslag PMR-vergadering van 23 mei en 3 april 2017
De notulen worden vastgesteld.
6. 45-minuten rooster
Op DIV en DMV zal het 45-minuten-rooster worden ingevoerd. De vrijgekomen tijd zal
worden ingezet om collega’s te trainen zodat zij de leerlingen beter kunnen begeleiden. Er
worden ook gescheiden roosters ingevoerd om de onderbouwleerlingen een groter
veiligheidsgevoel te kunnen geven.
7. PABO-verhaal (mail aan Rob Lichtendahl)
Zie notulen 3 april 2017
8. Tevredenheidsonderzoek en werkdruk
Na de zomervakantie zullen concrete aanpassingen vanuit het MT bekend worden gemaakt.
John legt uit hoe de uitkomsten gelezen en geïnterpreteerd moeten worden.
Frits N. geeft aan dat het wenselijk is dat de analyse en de aanpak vanuit het MT toch nog
voor de zomervakantie onder het personeel bekend zou worden gemaakt.
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9. Afstemming LB-LC-LD beleid
John geeft aan dat het MT er voor de zomervakantie niet aan toekomt en dat het pas begin
volgend schooljaar zal worden voordat duidelijk is aan welke mensen behoefte is. John
voorspelt dat er financiële ruimte komt doordat veel collega’s ontslag hebben genomen en
nieuwe mensen worden aangenomen.
10. Secretariaat
Alexander Kalse geeft aan dat Astrid Vermeulen waarschijnlijk vanaf volgend jaar notulist
van de MR en PMR zal worden. De sollicitatieprocedure is in volle gang.
11. Rondvraag
Alexander Kalse geeft aan dat ideeën over werkdrukverlichting die ons te binnenschieten
gedeeld zouden moeten worden.
Rianne vertelt dat er geen geld is voor afscheidscadeautjes voor een collega die met
pensioen gaat. Ze vraagt of dit kan veranderen en er een protocol voor geschreven kan
worden.
John vraagt zich af of alles in protocollen moet worden vastgelegd. En er is bovendien al iets
afgesproken. En een redelijk bedrag kan er altijd aan een afscheid worden besteed. Het gaat
hierbij om 150,- euro.
Frits N. vertelt dat een collega een artikel heeft doorgestuurd over Kunskapsskolan en het
commerciële karakter ervan. Ook een ander artikel over GPL is niet alleen positief te
noemen. John geeft aan dat HLV in ‘Zo leer ik’ zit die op een bepaalde manier proberen de
leerlingen zelfstandiger te laten werken in toekomst.
Christa zegt dat het determineren bij het GPL ook als probleem wordt ervaren onder veel
collega’s. De vraag is of we door de reparatiegesprekken misschien niet weer op een hoger
niveau uitkomen waardoor de leerlingen overgaan naar de volgende klas en het aan het eind
van de rit niet meer waar kunnen maken.
John geeft aan dat leerlingen met een hoog basisschooladvies gevolgd worden door het MT.
Pas in klas 3 en 4 kan je zien of leerlingen met lage prestaties toch in staat zijn een havo- of
vwo-diploma te behalen. Dat moet eerst nog worden afgewacht.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17:15 uur.
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