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PRachtig
Tikkie tussenstand
Inmiddels is door 501
personen het mooie
bedrag van € 2899,gedoneerd.
De tikkie-actie loopt nog
10 dagen. Doe jij ook mee?

Voor € 1,20 kunt u Lamin een
schooldag cadeau doen.
Link naar Tikkie

Functieboek
De personeelsgeleding van de
GMR heeft in de vergadering
van 7 oktober jl. ingestemd
met het Functieboek CAO-PO.
Je vindt het functieboek in
SharePoint Algemeen onder
documenten, beleidsnotities,
map Personeel.

Rondom de fusie
Op 29 oktober jl. hebben we, als besturen van PRO8 en Het
Timpaan, overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de
vakbonden over de personele gevolgen van de komende fusie.
Dat overleg, DGO-overleg, vloeit voort uit de cao. De vakbonden
waar het hier over gaat zijn de vakbonden die de cao hebben
ondertekend (AOb/FNV Overheid, AVS, CNV Onderwijs en FvOv).
Bij fusies zijn besturen verplicht dit DGO-overleg te voeren.
In dit constructieve overleg is uitleg gegeven over de resultaten
van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek. Daarbij is met name
toegelicht dat de werkgelegenheid door de fusie niet wordt
bedreigd (maar eerder wordt versterkt), op welke wijze het
functiehuis van PRO8 is ingericht (waar dat van Het Timpaan al
in is geïntegreerd) en de manier waarop het personeelsbeleid
van PRO8 en Het Timpaan in de komende periode wordt
geharmoniseerd.
Afgesproken is dat de besturen de vakbonden nog informatie
zullen zenden over formatie en functiebouwwerk, waarna we het
geheel schriftelijk verder willen afhandelen. Verder hebben de
bonden gevraagd om hun contactgegevens door te geven aan de
personeelsgeledingen van de GMR (PRO8) en de MR (Het
Timpaan), om desgewenst daarmee nog nader overleg te voeren.
Wij zullen deze geledingen daarover informeren.

Teldatum 1-10-20
In tegenstelling tot de
afgelopen jaren is het
leerlingaantal van PRO8 met
23 leerlingen gegroeid ten
opzichte van vorig jaar.
Op onze scholen zitten nu
2743 leerlingen.
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PRO8-dag
Ondanks alle beperkingen zal er maandag 4 januari een digitale
gezamenlijke start zijn van het kalenderjaar 2021, waarin we de
collega’s van Het Timpaan van harte verwelkomen.
Met hartelijke groet, Lucy Hermsen
Voorzitter College van Bestuur
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