
 
   

 
 
 
 
 
 
 
Aanwezig:  SNM, LEB (voorzitter), OTN, LER, SUM, HEG, ZUA (notulist). 
Afwezig:  - 
 
 

Agendapunt:  Actie: 

Opening LEB opent de vergadering om 14.24 uur.  

1. Vaststellen agenda 

 P-DMR/Dir. 

Agenda is akkoord.  

 

Vanuit het examensecretariaat komt tijdens het 

volgende overleg het PTA op de agenda ter instemming  

 

 

 

ZUA 

2. Vaststellen notulen 11 

 juni 2021 

Het agendapunt van de gekorte uren wordt dit 

schooljaar opgepakt, zodat dit meegenomen kan worden 

in de formatie van schooljaar 2022-2023. 

 

Vergoeding 2e correctie BBL/KBL. Dit is akkoord en zou 

gecompenseerd worden. Dit is tot op heden niet 

gebeurd.  

 

 

 

 

 

SNM 

3. Mededelingen 23 september komt de jury van de excellente school een 

bezoek brengen aan locatie Denekamp en 

Potskampstraat. De jury spreekt met ouders, leerlingen 

en personeel.  

 

Er is een openstaande vacature voor orthopedagoog. Bij 

de sollicitatiegesprekken zal in overleg geen lid van de 

CMR aanwezig zijn. Julisca pakt dit samen op met de 

orthopedagogen.  

 

4. Start schooljaar De persconferentie van 20 september is leidend wat 

betreft het 1 oktober feest voor het personeel van de 

PKS. Hierbij worden ook de pensionado’s van de 

afgelopen 2 jaar uitgenodigd. 

 

Er zijn klachten van ouders dat leerlingen nog geen 

kluisje hebben. Leerlingen hebben ook nog geen 

schoolpasje, dus ook geen kluisje. Dit is een jaarlijks 

terugkerend probleem. Ieder jaar worden voor de 

zomervakantie  pasfoto’s gemaakt voor de nieuwe 

leerlingen (leerjaar 1 en leerjaar 3). Waarom zijn de 

schoolpasjes bij start schooljaar niet klaar? 

13-9-21: De leerlingen zijn inmiddels voorzien van een 

pasje en kluisje. 

 

Introductie leerjaar 3 was geslaagd. Hopelijk kan 

volgend jaar het MBA/kamp doorgaan. Zodra er groen 

 

 

 

 

 

SNM 

Notulen P-DMR / Directie 
 

Datum:  Dinsdag 7 september 2021 

Tijd:   14.15 – 15.45 uur 

Ruimte:  kamer SNM 



 
   

licht komt vanuit het ministerie zullen de profielen 

starten met de organisatie van het MBA. 

5. Vergoeding mentoren, 

voorheen LGF gelden 

Voorheen kregen mentoren een vergoeding voor 

leerlingen waarbij het ondersteuningsteam betrokken is. 

Afhankelijk van de problematiek werden uren toegekend. 

Vanaf dit schooljaar krijgen mentoren daar geen 

vergoeding voor, maar zijn wel alle mentoren beter 

gefaciliteerd in uren.  

 

6. Toekomst docenten 

 onderbouw 

Vanaf schooljaar 2022-2023 zullen er geen eerste jaars 

leerlingen gaan starten op de PKS, maar op de Thij. 

Binnen de directieraad is hierover mondeling 

afgesproken dat de ‘docent volgt de leerling’. Het kan 

niet zo zijn dat de Thij personeel aanneemt en de lcoatie 

PKS over-formatie heeft. In de komende weken zullen de 

onderbouw docenten in gesprek gaan met de adjunct om 

te kijken wat hij/zij het nieuwe schooljaar zou willen.   

 

Actie: Als P-DMR zien wij dit graag zwart op wit vanuit 

de directieraad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNM 

7. Rondvraag Agendapunt voor CMR – wat gebeurd er met het 

overschot aan NPO gelden. 

OTN/ZUA 

Sluiting LEB sluit de vergadering om 15.07 uur.   

                                                                                                  


