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

Agendapunt:  Actie: 

Opening LEB opent de vergadering om 14.20 uur  

1. Vaststellen agenda 
 PDMR/Directie 

Het punt ‘corona’ komt er bij als punt 8.   

2. Vaststellen notulen 12 
 oktober 2021 

HEG: vorige keer is er gesproken over een smoelenboek. 
DOD is hier mee bezig.  
 
Taakbeleid maakt onderdeel uit van het bredere geheel TCC 
breed. 
 
Notulen zijn akkoord en kunnen worden gepubliceerd.  

 

3. Mededelingen Voorzitter: Geen mededelingen van de voorzitter. 
SNM: Geen mededelingen. Alvast een doorkijkje naar het 
agendapunt 8, corona. 

 

4. Taakstellende 
 bezuinigingsopdracht 
 2020 

In 2020 een taakstellende opdracht gehad. Zie document 
lessentabel. Op basis daarvan is de begroting van 2021 en 
verder opgezet. Er komt een forse krimp, demografisch, 
maar ook het verdwijnen van de onderbouw.  
We hebben een taakstellende opdracht, maar we kunnen 
veel opvangen met de NPO gelden. 
- gesprek tussen P-DMR en SNM over beleid van 2020, 
examenklassen minder uren geschreven omdat de lessen 
aan de examenklassen eerder stoppen. Voor de 4 avo 
vakken in de BBL en KBL is het afgelopen jaar een 2e 
correctie gekomen. Er is een grotere belasting voor deze 
docenten. Daar moeten we het over hebben. 
2e correctie: kunnen we in dezelfde lijn denken voor 
BBL/KBL en de TL? Bij TL hebben we voor de 2e correctie 
een week toegevoegd, naar 36 weken. Ten opzichte van 33 
weken voor de BBL en KBL. Voorstel kunnen we het voor 
BBL/KBL ophogen naar 34 weken?  
Vanuit de werkvloer wordt er meer werkdruk ervaren bij de 
BBL/KBL klassen. Het is nu binnen de vakgroepen gaande 
dat docenten aangeven liever GTL klassen les te geven 
i.p.v. BBL/KBL klassen. Het verzoek van de P-DMR om dit 
recht te trekken naar 36 weken voor iedereen.  
Na de kerstvakantie gaan we verder met de uitwerking met 
de taakstellende opdracht en zal een besluit genomen 
worden.  
 

 

Notulen P-DMR / Directie 
 

Datum:  Dinsdag 14 december 2021 
Tijd:   14.15 – 15.45 uur 
Ruimte:  Teams 



 
   

- hoe gaan we nu verder te werk met de taakstellende 
opdracht en anderzijds de niet structurele gelden.  
Roosterprotocol. In het voorjaar moet er een concept 
klaarliggen met het tijdpad van het roostermaken. Welke 
aanpassingen vraag het roosterprotocol nog verder.  
 
Er is nog geen verrekening geweest met de 2e correctie van 
afgelopen schooljaar. Het verzoek is om dit mee te nemen 
naar de verrekening met het huidige schooljaar, na 
eventuele aanpassing van lessentabel.  
 

5. LC taken Er is een overzicht van de LC taken met de docenten. Een 
aantal LC-docenten hebben nog geen taak, maar zal in de 
komende weken gesprekken gevoerd worden over een 
eventuele LC-taak. 
 
In de trant van transparantie zal t.z.t. de lijst gedeeld 
worden met het personeel.  

 

6. inspectierapport en 
 juryrapport excellente 
 school 

Beide documenten hebben we ontvangen. Het 
inspectierapport heeft de waardering ‘goed’ gekregen. Dit 
rapport dient als onderlegger voor het jury rapport van de 
excellente school. 
 
Donderdag 20 januari 2022 komt het bericht of we wel of 
niet excellent zijn. Het predicaat excellente zal gelden tot 
juli 2025.  

 

7. Alternatief Open Huis 
 2022 

De ouderavonden in januari en het open huis van de locatie 
PKS gaat niet door. In plaats daarvan hebben we een 
alternatief bedacht. Leerlingen krijgen in de week van 7 
februari een sleutelhanger met QR-code toegestuurd. Door 
de QR-code te scannen komen ze op de informatiesite met 
de verschillende leerwegen, profielen en de verschillende 
vakken.  

 

8. Corona Er is uitgelekt dat het PO een week eerder kerstvakantie 
krijgt. Dit heeft ook consequenties voor het VO. Er zijn 
nogal wat personeelsleden met kinderen in de leeftijd van 
4-12 jaar. Dit betekent dat er waarschijnlijk een gatenkaas 
in het rooster gaat plaatsvinden. De docenten worden ook 
niet verplicht om online en hybride les te geven. Tenzij de 
docenten dit zelf willen. 
Kinderen van ouders van cruciale beroepen mogen naar 
school, naar de noodopvang. 

 

9. Rondvraag Cluster mobiliteit en groen gaat gesplitst worden. Het is 
goed om te kijken waar deze problematiek vandaan komen. 

 

Sluiting LEB sluit de vergadering 15.32 uur.   

                                                                                                  


