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GMR PCSV     Notulen                                                                            
Dinsdag 09-02-2021  
Locatie: Microsoft-teams                aanvang: 19.45 uur.  Angele en Nancy sluiten aan vanaf 20.15 

 
Aanwezig: Heiltje, Henri, Jaap, Gerda, Berend, Erik vanaf 20.15 Nancy en Angele 
 
Documenten (bijlagen) bij deze vergadering 

1. Agenda bijeenkomst 09-02-2021 
2. Concept gedragscode IBP PCSV 
3. Concept IBP Beleid (informatie, beveiliging en privacy)  
4. Concept protocol informatiebeveiligingsincidenten en datalekken 
5. Concept notulen GMR-vergadering 10-11-2020 
6. Jaarplan 2021 
7. Begroting 2021 

 
   

 Onderwerp en toelichting Bijlage Doel  

1 Opening en welkom, vaststellen agenda 

Henri Koopman is voorzitter. 
Gerda maakt een verslag.  

 
Bijlage 
1 
 
 

 
Ter 
vaststelling  

 

2 Scholing (G)MR 

• Nieuwe datum 13 april. Dit is onder voorbehoud een fysieke 
bijeenkomst. De uitnodiging voor de scholing wordt naar alle 
personeelsleden van de PCSV gestuurd. 

 Ter 
informatie 

 
Angele en Nancy sluiten aan om 20.15 
 

3 AVG; 1. Gedragscode Informatiebeveiliging 
          2.   IBP Informatie Beveiligings-en Privacy beleid  
           3. Protocol Informatiebeveiligingsincidenten en datalekken PCSV.  
 
Nancy geeft uitleg over de totstandkoming van de AVG-stukken. Het is nu 
nog niet duidelijk hoe het AVG-beleid er op de scholen gaat uitzien en wie er 
voor welk onderdeel verantwoordelijk is. Voor de volgend vergadering wordt 
de AVG-functionaris uit genodigd om uitleg te geven over het AVG-beleid.  
Het is in ieder geval de bedoeling om bewustwording kweken bij personeel 
en directie. 
Met het IBP-beleid kunnen we nog niet instemmen, omdat het nog niet 
compleet is. De andere 2 stukken worden later in behandeling genomen 
worden. 

Bijlage 
2,3 en 
4 
 
 

 
Ter 
goedkeuring 

 
 
 

4 Notulen  
 
De notulen van de vorig vergadering zijn aangenomen. 
 
Actie punt; feedback geven op Personeelsbeleid voor de voorjaarsvakantie 
door de personeelsgeleding. 
 

Bijlage 
5 

Ter 
vaststelling 

 

5 Korte mededelingen 

• Corona maatregelen; Angele geeft informatie over totstandkoming 
van de maatregelen en protocollen in de PCSV- scholen. 

 
 

 
Ter 
informatie 
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• Thema onderzoeken vanuit de inspectie op de scholen. Elke school 
heeft een eigen thema. 

• Personeelsbeleidsplan: feedback geven en opsturen naar Angele 

• Functieboek is opgeslagen in sharepoint bij de GMR-documenten. 

 

6 Jaarplan; 
 
Angele geeft een korte uitleg over het jaarplan. Het plan is vrij summier en zal 
later nog worden ingevuld. Daarna komt dit punt terug op de volgende 
vergadering. 

Bijlage 
6 

Ter 
informatie 

 

7 Conceptbegroting 2021. 
 
De begroting Is goed gekeurd door het bestuur. 
Jan Willem van Borren, penningmeester van de PCSV geeft toelichting. 
Opmerkingen: 
Tekort loopt op door daling aantal lln. Dit zet zich voort. Niet direct een 
probleem: eigen vermogen is genoeg. En er wordt uitgegaan van een 
natuurlijk verloop onder het personeel d.m.v. pensionering. Wens is jonger 
personeel aan te houden. Alle personeelsleden hebben een 
verenigingsaanstelling. In de praktijk wordt er weinig gebruik gemaakt van 
interne mobiliteit. Dit zal mogelijk in de toekomst veranderen. 
 
Vragen van de GMR over de begroting: 
. De wens is inzicht te krijgen in de begrotingen van voorafgaande jaren. Graag 
overzichtelijk op 1 vel papier. Waarbij begroting en realisering van (een aantal) 
voorgaande jaren naast de meerjarenbegroting staan zodat het horizontaal te 
vergelijken is. 
. Wie stelt de begroting op Angele of bestuur; wie doet wat? Ivm 
functiescheiding van het bestuur & Algemeen Directeur, volgens advies 
Inspectie. 
. Andere wens; grotere investeringen die er mogelijk aankomen meenemen in 
de planning. Een investeringsprognose. Omdat er nog een aantal vragen niet 
beantwoord zijn, houden we dit stuk aan en komt het op de volgende 
vergadering. 
. De GMR constateert dat er in de begroting bij verschillende hoofdstukken 
andere getallen staan voor personeelskosten. Waarom zijn deze kosten 
verschillend? 
 
 

Bijlage 
7 

Adviesrecht 

 
 

8 Oudertevredenheidspeiling 
De oudertevredenheidspeiling wordt in april uitgezet op de 3 PCSV-scholen. 
Bestaand uit; 1 gezamenlijk deel en 1 deel voor elke specifieke school.  
De vragenlijst gaat van tevoren langs de MR/GMR. 

 
 

Ter 
informatie 

 

9 
 

Rondvraag 
Hoe verliep de enquête t.a.v de schooltijden onder het personeel op de 3 PCSV 
scholen? Dit is een onderwerp op de Fortgens en de Gevers. Beide teams 
stemden voor wijziging van de schooltijden. Op het Kompas speelt het 
onderwerp niet. 
 
Sluiting  

  

 
 
Vergaderrooster 2020 – 2021 
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Datum  Locatie  Jaarlijks terugkerende onderwerpen 

25 september 2019 Gevers Jaarverslag GMR 
Jaarplan 
 

15 oktober  Presentatie KMS (kwaliteitsmanagement systeem) 
Uitwerking koersplan met bestuur 
 
 

10 november  Microsoft-teams (Concept) Begroting 2021 
Reglementen GMR (2-jaarlijks) 
Bestuursformatieplan 
Jaarplan 
Bekwaamheidsdossier (WKM) 
Integraal beleidsprotocool (IBP) AVG 

 9 februari 2021  Kompas Begroting 2021  
Jaarplan 
Personeelsbeleidsplan 

22 april 2021 Gevers Begroting 2021 
Jaarplan 2021 
AVG-Beleid 

22 juni 2021 Fortgens  
 

Eerste vergadering 
volgend schooljaar 2021 

Kompas Jaarverslag GMR 

 

 

 

 

 
 


