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

Agendapunt:  Actie: 

Opening LEB opent de vergadering om 14.24 uur  

1. Vaststellen agenda 
 PDMR/Dir. 

Aan de agenda wordt toegevoegd ‘verkort rooster’. En 
er wordt toegevoegd ‘overuren’.  

 

2. Vaststellen notulen 7 
 september 2021 

Notulen zijn akkoord en kunnen worden gepubliceerd.  

3. Mededelingen SNM heeft eerder deze week aangekondigd na dit 
schooljaar met pré-pensioen te gaan. 

 

4. LC taken / beleid Personeel met een LC-taak krijgen 60 uur voor hun 
taak. De vakgroep voorzitters in LB krijgen 80 uur en in 
de LC krijgen collega’s 20 uur (+ 60 uur). 
 
Er zijn docenten in LC met een taak én zonder taak. 
Beide groepen krijgen aan het eind van de maand 
hetzelfde salaris. Er zit hier een disbalans. De 
adjuncten maken een overzicht van het eigen 
personeel met de LC taken. De LC taken moet ook in 
de gesprekkencyclus terugkomen.  
 
Binnen de Stichting wordt ook gekeken naar de LC 
taken en het beleid hierop. ENW en MEM (LS) zijn van 
uit het TCC hierbij betrokken. 

 

5. Facil itering in 
 taakuren 

De communicatie over de aangepaste 
facil i tering in taakuren t.a.v. taakbeleid voor 
dit schooljaar met de P-DMR en de betreffende 
collega’s (anti-pestcoördinator, 
vertrouwenspersoon, dyslexiecoach etc.) 
Zie ook bericht op PKS nieuws ‘facil i teiten 
voor taken soms gewijzigd’ 
 
De SL gaat alsnog in gesprek met de docenten waarbij 
de taakuren zijn weggehaald. Excuses van SNM. De LC 
docenten zullen ook dit schooljaar een LC taak moeten 
gaan uitvoeren.  

 

6. Meerjaren begroting – 
s.v.z. 

Woensdag 13 oktober overleg SNM, MEI en Corné. We 
eindigen 1 miljoen in het groen, TCC breed. In de 
begroting zal ook aandacht besteedt worden aan de 
onderbouw die naar de loc. De Thij gaat. Dinsdag 26 

 

Notulen P-DMR / Directie 
 

Datum:  Dinsdag 12 oktober 2021 
Tijd:   14.15 – 15.45 uur 
Ruimte:  kamer SNM 



 
   

oktober krijgt de P-DMR voorlichting van Corné over de 
begroting. Begin november wordt de begroting 
besproken in de DMR.  

7. HRM: overgang onderbouw 
 naar de Thij 

Wij krijgen zwart op wit dat collega’s van de onderbouw 
PKS niet tussen wal en schip vallen. PRJ gaat met de 
onderbouwcollega’s in gesprek over hun wensen en 
ideeën voor de toekomst. Het proces in de 
samenwerking is in gang gezet en loopt voorspoedig. 

 

8. CMR: inclusiever onderwijs 
 en de consequenties 

Het projectplan is in de afgelopen CMR vergadering ter 
advisering ingebracht. De CMR heeft geen advies 
kunnen geven, omdat er nog te weinig informatie en 
achtergronden zijn aangeleverd. 

 

9. Procedure nieuwe 
 locatiedirecteur 

Selectiecommissie en BAC. Een externe partij gaat de 
procedure uitvoeren. 
 
Er wordt binnenkort samen met de P-DMR, WLM, MIH 
en Marjan een profielschets opgesteld.  

 

10. Verkort rooster Naast het tropenrooster wil de SL graag een verkort 
lesrooster kunnen aanbieden. De lessen worden dan 
verkort naar 30 minuten.  
P-DMR stemt in met het voorstel voor een verkort 
lesrooster van 30 minuten.  

 

11. Overuren Mag je de overuren parkeren, om deze op een later 
moment in te zetten? Het antwoord is nee. Je hebt PB 
en spaarverlof, daarnaast mag je niet nog een potje 
met overuren maken.  

 

12. Rondvraag HEG: smoelenboek 
LER: fietsplan vanuit de Stichting bespreken in de CMR 
LER: privé telefoongebruik voor werk gerelateerde 
zaken 
ZUA: stopt met de CMR. SUM gaat vanuit de P-DMR 
deelnemen aan de CMR. 

 

Sluiting LEB sluit de vergadering om 15.49 uur.   

                                                                                                  


