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1.

Voorbespreking personeelsgeleding PMR punt 7 en 8.

2.

Opening: De voorzitter opent de vergadering om 17.00 uur.

3.

Ingekomen stukken: Transitieplan invoering nieuwe wet op onderwijstijd

4.

Mededelingen: Vbe geeft aan, dat de aanmelding zeer goed geweest is, waardoor er een
aantal nieuwe collega’s aangesteld moeten worden. Christa vraagt hoe de directie omgaat
met sollicitanten, die LD eisen. Vbe geeft aan, dat dit afhankelijk van de situatie is.
Door de goede aanmelding is er ruimtegebruik ontstaan op DMV. Een aantal ruimtes zal
omgevormd worden tot lesruimte.
De wachtkamer LC is nog niet leeg. In oktober/november wordt er opnieuw gekeken of er
ruimte is (gaat om 2 á 3 docenten).
Het formatieplan zal nog voor de meivakantie aan de leidinggevenden en het personeel
verstrekt worden.
De Opleidingsschool is opgericht, waardoor wij subsidie krijgen om studenten (stagiaires)
kwalitatief nog beter te kunnen begeleiden.

5.

Vaststellen agenda: goedgekeurd

6.

Verslag PMR-vergadering van 25 januari 2016: Vbe geeft aan, dat korfbalclub in gebouw
DMV stopt en zal verhuizen naar de Westwijk. Daardoor wordt de noodzaak voor 2 nieuwe
gymzalen nog groter. De buurt heeft positief gereageerd op de eventuele komst van de
nieuwe zalen. Het is nu afwachten op de beslissing van de gemeente (financiën).
Voor de doorstroming LC/LD zal eerst de GMR de richtlijnen moeten vaststellen.
Aal geeft aan, dat bij de start (in het nieuwe schooljaar) van gepersonaliseerd leren de
leerlingen samen met hun coach de kwt-uren gaan invullen.
MOB moet MOP zijn.
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7.

Transitieplan: Er waren wat vragen t.a.v. het voorstel van de directie. Vbe heeft beloofd een
aangepaste versie te maken met meer verduidelijking. Zodra die volgens de pmr naar
tevredenheid is, komt deze ter stemming. Het streven is dit nog voor de meivakantie af te
ronden.

8.

ICT (Wifi en personal device personeel): Dit punt zal door Vbe tijdens de aansluitende
MR-vergadering besproken worden.

9.

Sluiting
De voorzitter sluit om 18.10 uur de vergadering. Volgende vergadering maandag 13 juni
2016 (ingelaste MR op maandag 9 mei om 17.30 u).
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