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Samenvatting GMR vergadering 8 februari 2018
Presentatie eerste resultaten POM door Karel van de Burgt
De resultaten van POM (Primair Onderwijs Monitor) worden toegelicht door de heer van de Burgt.
De presentatie wordt bijgevoegd: presentatie POM Karel van de Burgt
De vorige versie van POM is van 2 jaar geleden.
De basis van de vragen die worden gesteld zijn: houding, gedrag en cultuur.
De vensters PO zijn verplichte vragen vanuit de overheid, om scholen met elkaar te kunnen vergelijken.
Er worden vragen gesteld over leeftijd en privé situaties, om te kijken of er bepaalde stressfactoren aanwezig zijn.
De school mag zelf ook vragen toevoegen aan het onderzoek.
Per school komt er uitslag van het onderzoek. Daarvoor moet er een minimaal aantal mensen deelnemen, om de
anonimiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst te kunnen waarborgen. Sinds kort wordt er onderscheid
gemaakt tussen de uitslag van de boven- en de onderbouw op de school, dat biedt extra informatie.
Er zit veel verschil in cultuur tussen de scholen buiten de flow en buiten control. Daarop worden gericht
interventies gepleegd. Zelfs tussen boven- en onderbouw kunnen er verschillen zijn in cultuur binnen een school. In
de week van 8 februari ontvangen de scholen de uitslag, die wordt besproken in de MR.
Wijzigingen t.o.v. 2 jaar geleden kunnen o.a. veroorzaakt zijn door wisselingen binnen het team, nieuwe instroom
van leerlingen en nieuwe leermethodes. In vergelijking met de landelijke scores scoort ATO zeer hoog (positief).
N.a.v. een onderzoek van TNO wordt opgemerkt dat de werkdruk in het onderwijs erg hoog ligt t.o.v. andere
branches. De informatie n.a.v. het POM onderzoek zal in het team worden besproken. Er wordt advies gegeven
vanuit POM en er worden werkvormen aangereikt ter verbetering. De scholen bepalen uiteindelijk zelf wat
daarmee wordt gedaan in samenspraak met de directeur. Soms wordt ook het CvB hiervoor ingeschakeld.
Er komt tevens een verklarend onderzoek naar de werkdruk.
Stemming P-GMR m.b.t. indienstneming medewerkers ATO in het SWV
Besluit: De P-GMR stemt in met het voorstel voor indienstneming van medewerkers van ATO door het
Samenwerkingsverband.
Stand van Zaken Duurzame Inzetbaarheid (SMART)
Eveline Houdijk is projectleider van het project Duurzame Inzetbaarheid. De taskforce, bestaande uit directeuren
en leerkrachten, is bij elkaar geweest. Het projectplan is bijna klaar en indien het gereed is, wordt het besproken in
de GMR.
Stand van Zaken Crisisprotocol n.a.v. situatie De Springplank
Het protocol is nog niet in ontwikkeling. De organisatie is zoekende naar een expert met ervaring in het onderwijs.
Informeren MR-en
De notulist maakt na elke vergadering een samenvatting van de notulen ter verspreiding aan de MR-en van de
scholen. Het GMR-lid is zelf verantwoordelijk voor de verspreiding van de samenvatting.
Invulling website GMR
De samenvatting van elke vergadering en het activiteitenplan zal worden gepubliceerd op de site van ATO.
GMR vervolgcursus
Er is te weinig animo voor de (G)MR vervolgcursus. Indien er interesse is, graag z.s.m. doorgeven aan: gmr@atoscholenkring.nl.
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