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GMR PCSV     NOTULEN                                                                            
Dinsdag 5-10-2021  
Locatie: Gevers of online  Aanvang: 19.45 uur.  

 
Documenten (bijlagen) bij deze vergadering 

1. Agenda bijeenkomst 5-10-2021 
2. Concept notulen GMR-vergadering 22-06-2021 
3. Fortgens oudertevredenheidsanalyse Fortgens 2021 
4. Fortgens oudertevredenheidsanalyse vergelijking 2021 
5. Gevers oudertevredenheidsanalyse 2021 
6. Kompas oudertevredenheidsanalyse 2021 
7. Oudertevredenheidsanalyse PCSV 2021 
8. Jaarplan 2020-2021 

 
Aanwezig: Erik, Rianne, Heiltje, Berend, Jaap, Angele en Ilse Molenaar 
   

 Onderwerp en toelichting Bijlage Doel  

1 Opening en welkom, vaststellen agenda 

• Berend is voorzitter 

• Heiltje maakt verslag 

• Voorstelrondje 

 
Bijlage 1 
 
 

 
Ter vaststelling  

De agenda wordt vastgesteld, er zijn geen bijgekomen agendapunten. Iedereen stelt zich voor. 
 

2 Korte mededelingen 

• Start nieuwe schooljaar  

• Start nieuwe bestuurders 

• Nieuwbouw Fortgens 

• AVG-beleid 

 
 

 
Ter informatie 
 

Angele deelt met de GMR hoe de scholen zijn gestart na de zomervakantie. 
Voor de vakantie zijn er zijn meerdere bestuurders afgetreden en weer nieuwe bestuurders aangenomen. Aiko 
de Raaf (voorzitter), Christiaan de Pous  (penningmeester), Jetse Siebenga en Mariette Barends zijn toegetreden 
tot het bestuur. Het bestuur is nu weer op volle kracht en is gestart met zijn taken. 
Angele praat ons bij over de stand van zaken van de nieuwbouw van de Fortgens. 
De PCSV heeft een nieuwe functionaris gegevens bescherming gekregen die de PCSV begeleidt met het maken 
van het AVG-beleid. Hij is eerder werkzaam geweest voor de PCSV via het OHM. Er is opnieuw kennisgemaakt 
en het proces is verder opgepakt. Nu wordt er gewerkt aan het verwerkingsregister, daarin staat het wie, wat 
en wanneer beschreven. Wanneer dat af is, zijn de basiszaken op orde. Vervolgens worden de documenten 
bijgehouden, het personeel ingelicht en het personeel geschoold over het AVG-beleid. 
 

3 Verslag vorige vergadering (22-06-2021) 

• Goedkeuring notulen 

• Bespreken actiepunten 
 

Bijlage 2  
Ter vaststelling 

De notulen worden aangenomen. 
 

4 Oudertevredenheidsanalyse 
 

Bijlage 
3,4,5,6,7 
 

Ter informatie 

In de oudertevredenheidpeiling die is uitgezet op de scholen stonden ook vragen over de PCSV. Hieruit kwam 
naar voren dat ouders te weinig informatie krijgen over de PCSV, maar ook dat ze hier geen behoefte aan 
hebben. Het aan de slag gaan met de uitkomsten van de peiling over het onderdeel PCSV heeft geen hoge 
prioriteit. Wel vraagt de Algemeen Directeur aan de GMR-leden of ze in de volgende MR-vergadering willen 
brainstormen over welke informatie van de vereniging belangrijk is voor ouders en hoe dit gedeeld zou kunnen 
worden met de ouders. 
Naar voren komt dat er een aantal jaren geleden al een brainstorm moment op een ledenvergadering is 
geweest over dit onderwerp. De Algemeen Directeur gaat op zoek naar deze uitkomsten in de notulen. 
Ze vindt het belangrijk om bij het delen van informatie over de PCSV zelf een duidelijk beeld te hebben wat ze 
belangrijk vindt om te delen met ouders en vandaaruit mogelijke actiepunten te maken. 
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Op dit moment zijn Angele en Ilse bezig het beeldmerk uit te rollen. Dit komt voor de herfstvakantie op de 
website van de PCSV te staan. Angele had in het directieberaad de directeuren geïnformeerd over het nieuwe 
beeldmerk met de vraag om hier ook de teams over op de hoogte te brengen. De aanwezige teamleden hebben 
nog niks gehoord van hun directeur over het beeldmerk. De GMR geeft aan dat het belangrijk is om het 
personeel hierin mee te nemen. Angele zal de directeuren vragen te teams alsnog te informeren over het 
beeldmerk. 
 

5 Nieuwe begrotingscyclus 
 

 Ter informatie 

Het bestuur heeft voor de vakantie naar aanleiding van de financiële situatie een analyse laten maken van de 
financiële situatie van de PCSV. Naar aanleiding van deze analyse is besloten om adviseur Marcus Driessen 1 à 2 
jaar in te huren als tussenpersoon tussen de penningsmeester van de vereniging en de Algemeen Directeur. Het 
doel is om tot een positieve begroting te komen. Om dit voor elkaar te krijgen, helpt hij de vereniging om tot 
een nieuwe begrotingscyclus te komen. Wat er precies moet gebeuren om tot deze verandering te komen is nog 
niet zeker. Er gaat gekeken worden naar het personeelsbestand in verhouding met het leerlingenaantal op de 
scholen.  
Er wordt een vraag gesteld over waar de adviseur van wordt betaald als er wel wordt gekort op het 
personeelsbeleid. De Algemeen Directeur stelt dat de kosten niet hoog zijn, rond de 5000 euro, en het van 
belang is voor de financiële toekomst van de PCSV. De PCSV is een kleine vereniging en heeft niet alle kennis in 
huis, die bijvoorbeeld een groot bestuur wel heeft.  
Hieruit komt de vraag naar voren of het wel haalbaar is om in de toekomst een kleine verenging te blijven. In 
het verleden is de mogelijkheid onderzocht om samen te gaan met een ander bestuur. Er is er toen voor gekozen 
om zelfstandig te blijven. Met het oog op het veranderende financieringsbeleid van de overheid is dit in de 
toekomst mogelijk toch nodig om financieel gezond te blijven. Dit onderwerp komt mogelijk al aan de orde 
binnen het bestuur van de PCSV. 
Als de meerjarenbegroting klaar is komt Marcus Driessen toelichting geven op analyse die hij heeft gemaakt en 
op de begroting voor 2022. 
 

6 Jaarplan PCSV 2020 Bijlage 8 
 

Ter informatie 

Het jaarplan is ter informatie met de GMR gedeeld. Het format van dit jaarplan kent nog steeds zijn 
beperkingen zoals bijvoorbeeld niet kloppende normeringen. Van alle concrete punten zijn een klein doel 
gemaakt, waar ook een stappenplan en taakverdeling aan toe zijn gevoegd. 
 

7 Bestuursformatieplan en strategisch 
personeelsplan 

 Ter informatie 

Om tot een strategisch personeelsplan te komen, is er een adviseur ingehuurd. Zij (Mariska Mooten) heeft een 
conceptversie geschreven en heeft dit met de MR-leden van de scholen besproken of gaat dit nog doen.  Daarna 
past zij haar versie aan en wordt dit besproken met de directies en het bestuur. Vervolgens komt dit aan de orde 
in een GMR-vergadering. 
Nancy en Mariska zijn het IBP plan aan het updaten, hieronder valt o.a. de duurzame inzetbaarheid en het 
scholingsplan. 
 

8 Planning vergaderingen GMR 
• Data plannen 

• Scholing 12 oktober 

 Ter overleg 

De scholing van de MR is 12 oktober op de Gevers. 
 
Komende vergaderdata: 
25 november 2021 
18 januari 2022 
12 april 2022 
16 juni 2022 
 

9 
 

Rondvraag 
Sluiting  

  

Angele vertelt hoe het met haar gezondheid gaat. 
Heiltje brengt het takenbeleid binnen de GMR naar voren. Heiltje blijft secretaris, de notulen worden 
afwisselend door overige personeelsgeleding van de GMR gemaakt.  
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Vergaderrooster 2020 – 2021 

Datum  Locatie  Onderwerpen voor de vergadering 

5 oktober Gevers Jaarverslag GMR 
Bestuursformatieplan en strategisch personeelsplan 
 

25 november 2021 Fortgens Meerjarenbegroting 2021  
Reglementen GMR (2-jaarlijks) 
Jaarplan 
PCSV informatie voor ouders. 
Personeelsbeleidsplan en strategisch beleidsplan 
Jaarverslag GMR 2021 

 18 januari 2022  Kompas Begroting 2022  
jaarplan 

12 april 2022 Gevers Jaarplan PCSV 
 

juni 2022 Fortgens Jaarplan PCSV 
 

Eerste vergadering 
schooljaar 2022-2023 

Kompas  

Vergadering met het 
bestuur 

  

 

Actie lijst 

Wie Wat Wanneer 

ALLEN Reageren naar Heiltje over notulen. 

 

In de MR inventariseren welke info ze willen van 
PCSV en op welke manier 

Een week na de concept notulen zijn 
rondgestuurd. 
 
 
Voor de volgende vergadering 

Angele Gaat opzoek naar de notulen van een 
vergadering van de vereniging, waarin is 
gebrainstormd over welke en hoe informatie 
over de PCSV gedeeld kan worden. 

Volgende vergadering 

   

   

 

 

  

 

 

 

 
 


