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1.

Voorbespreking personeelsgeleding PMR punt 7 t/m 9.

2.

Opening: De voorzitter opent de vergadering om 17.00 uur.

3.

Ingekomen stukken: Stukje Sens leren: Gevraagd wordt : “Heeft dat nog gevolgen voor een
docent?”
Momenteel wordt er in de Beta-bovenbouw klassen lesgegeven volgens “gepersonaliseerd
leren”. Er worden ook testweken gegeven in de klassen 1, 2 en 3. Er vindt een evaluatie
plaats bij de beta-docent, de leerling, de ouders en de leidinggevende.
In het Strategisch Beleidsplan staat immers dat we de richting van gepersonaliseerd leren op
willen. Per locatie kan men dit echter indelen/opzetten hoe in te vullen.

4.

Mededelingen: Geen

5.

Vaststellen agenda: Vastgesteld.

6.

Verslag PMR vergadering 22 juni 2015:
Bij punt 11: Wordt opgemerkt dat de staatssecretaris eind van het jaar waarschijnlijk met een
nieuw plan komt dat Pabo-docenten 3e graads bevoegd worden/zijn.
Bij punt 13: “Deze worden voor 1 mei verwerkt”, moet zijn: “zijn reeds verwerkt”.

7.

Functiemix
Op bladzijde 9 staat dat er nog 6 collega’s in de wachtruimte zitten, hoe staat het daarmee?
Antwoord directie: gekeken wordt naar het leerlingaantal op 1 oktober a.s. of er geld is deze
6 collega’s (met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2015) uit te gaan betalen. (De
officiële telling is 15 oktober a.s. bekend).
Op bladzijde 8 wordt er gesproken over “maatwerk” (naar aanleiding van gesprek met
vakbonden); hoelang is dit van toepassing wordt er gevraagd. Het moet financieel haalbaar
zijn, de GMR bekijkt het iedere 2 jaar opnieuw.

8.

Verkiezingen (P)MR
Gaat naar de MR-vergadering.

9.

Scholing
Gaat naar de MR-vergadering.
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10.

Rondvraag
Hoe staat het met de ICT-faciliteiten?
Antwoord: Alexander Kalse en John van Beek gaan de locaties bezoeken om de problemen
te traceren en aan te pakken. De verbindingen zijn verouderd, er word(en)t offerte(s)
gevraagd deze te verbeteren (draadloos netwerk).
Op de vraag, wanneer komt er nieuw meubilair, is het antwoord: In de begroting is
opgenomen om voor 7 lokalen op de 2e etage van Het College Vos nieuw meubilair te kopen.
Ook wordt er gevraagd of een docent recht heeft om te weten wat er in FoLeTa staat, is het
antwoord: Ieder docent heeft recht op een uitdraai van FoLeTa van hem/haar zelf.

11.

Sluiting
De voorzitter sluit om 18.05 uur de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar
aanwezigheid. Volgende vergadering maandag 30 november a.s..
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