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Notulen     GMR     PCSV 
Maandag 11 juni 2018 

 
locatie: Kompas 19.30 

 

 
Documenten (bijlagen) bij deze vergadering: 

1. Agenda  
2. Concept Verslag vergadering 15-05-2018  
3. Concept IPB beleidsplan 
4. Privacy reglement 
5. Functieboek totaal 2018 
6. Formatieplan 

 
Uitgenodigd:  Kirsten Oerlemans, Karin Vletter, Arnaud Ouwehand (personeelsgeleding) 
  Marianne Bouter, Rico Wisman, Ronald de Lange  (oudergeleding), Iepko Weijdema (20.30u) 
Afwezig:  Marianne Bouter 
   

 Onderwerp en toelichting Bijlage Doel  

1 Opening en welkom, vaststellen agenda 

Notulant het verslag (+ actielijst!) aan van deze 
vergadering bij de secretaris Karin /Arnaud, die het in 
conceptvorm naar de GMR-leden stuurt.  

Bijlage 1 
 
 

Ter vaststelling  

 - ICT wordt ingevoegd in de agenda 
- Centraal georganiseerde avondvierdaagse? Wordt in de MR vergadering gebracht. 

 

2 Voorbespreking agendapunten 
 

- ALV; waar staan we nu? 
- AVG; concept IPB beleidsplan, 

Privacyreglement 
- Functieboek 
- Formatieplan 
- ICT 

 

 
 

 
Bijlage 3 en 4 
 
Bijlage 5 
Bijlage 6 
 

Ter informatie, instemming en 
advies  
 

 

 Agendapunten worden voorbesproken. 
 

3 Notulen vorige vergadering 
 

Bijlage 2 
 

Ter vaststelling 
 

 - Omschrijving plan Fortgens aanpassen. 
- Aanpassen omschrijving van aanvullingen op gelden overheid vanuit de PCSV. Ter sprake komt 

het beleid ten aanzien van aanname ouders, die solliciteren op een vacature. 
 

Actiepunten: 
- Brief Eureka is naar scholen verstuurd door Iepko 
- Punten uit vorige vergaderingen van ALV worden teruggekoppeld op de agenda voor de 

komende ALV 
 

4 Mededelingen Iepko: 

• Functieboek 

• Ontwikkelingen PPO 
 

 
 
 
 

Ter informatie en bespreking 
 

 Functieboek 
De nieuwe CAO wordt verwerkt in het functieboek wat in september vastgesteld zal moeten worden. 
Tot die tijd wordt het huidige functieboek aangehouden.  

- Opmerking vanuit GMR: in het huidige functieboek worden geen kennis -en 
vaardigheidseisen aan de LA schaal gekoppeld, zoals dat wel gedaan is bij de LB 
schaal, bijvoorbeeld een afgeronde, onderwijsgerelateerde Hbo-opleiding. 

Functieboek wordt in september herzien en komt dan weer op de agenda van de GMR. 
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Ontwikkelingen PPO 
Wachtlijsten in Speciaal Onderwijs (vooral stoornissen als ASS) zorgt voor problemen voor kinderen 
t.a.v. plaatsing.  Binnen Leiden en Voorschoten ontstaan er ideeën om een passende oplossing te 
creëren voor de zorgleerlingen. Hier moet nog flink naar gekeken worden, hopelijk is dit startklaar 
wanneer de zomervakantie afgelopen is. 
 

ICT 
Update van de invoering van alle ICT veranderingen. In de sharepoint zitten nog wat haken. 
Gemakkelijk inloggen (in één keer) lukt nog niet om voor elkaar te krijgen. Tot nu toe is dit nog niet 
gelukt. 
Waar gaat de hardware heen die over is? Server moet afgevoerd worden door een erkend bedrijf. Ria 
gaat hier een bedrijf voor regelen. Er wordt geïnventariseerd hoeveel gezinnen behoefte hebben aan 
een PC. 

 

 Agendapunten: 
ALV; waar staan we nu? 
Datum van ALV wordt 25 juni. 
Uitnodigingen zijn uitgegaan en uitnodiging staat op de website. Verzoek is naar de directeuren gegaan 
om te publiceren op social schools. 
 

AVG; concept IBP beleidsplan, Privacyreglement 
Functionaris gegevensbeheer (in dienst bij OHM) heeft schoolbestuur gerustgesteld. Hij neemt in het 
plan de regie. Er zijn nog een aantal zaken onduidelijk. Voorlopig vragen de scholen aan de ouders één 
keer per jaar toestemming betreffende foto’s. 
Er ontstaat wel discussie over de werkbaarheid van de nieuwe regelgeving. Op de werkvloer is het nog 
geen item. Het is wel van belang om regelgeving te communiceren naar de werkvloer.  
Er is uitstel betreft de invoering van de wet en er moet nog veel helder worden. 
Geheimhoudingsverklaring zal een volgende stap zijn. Dit is het formaliseren van iets wat al verwacht 
wordt van werknemers. 
GMR heeft instemming op stuk IBP 
“OBS” pagina 7  moet aangepast. 
GMR heeft instemming op stuk Privacyreglement 
Er zijn geen verdere vragen over de stukken. 
 

Formatieplan 
Uitleg PPO gelden verdeling. Van PPO krijgen we een bedrag per leerling. Er was eerder een budget per 
leerling waar je IB-ers van kon betalen. Naar IB is op de scholen altijd meer geld toe gegaan. Het 
volledige budget per leerling gaat nu naar de scholen. De eerdere reservering van gelden is naar de 
scholen gegaan. Scholen konden dit aanvragen. 
Taak van GMR is vaststellen dat de gelden eerlijk worden verdeeld op scholen. 
1,086 FTE voor een klas? Dit komt voort uit de tijd van ADV. De vervanger was per klas al meegerekend 
in het aantal FTE. 
Bovenschools 1,2-1,5 FTE is wat er beschikbaar is, maar niet wat er wordt uitgegeven. Op dit moment 
zijn er geen bovenschoolse kosten meer. Eventueel zou hier een opmerking bij gemaakt kunnen 
worden om de situatie duidelijker te maken. 
Is er herziening geweest op de ambulante tijd beschikbaar voor directietijd per school? Tot op heden is 
dit niet herzien.  
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Rondvraag 
Statuten van de MR zijn niet aanwezig op het Kompas, weet iemand hier aan te komen?  
Deze statuten zijn een aantal jaar geleden vastgesteld en zijn bij alle scholen verspreid. Navragen bij 
leden van de eerdere MR. 
 
Sluiting: de vergadering van 4 juli zal alleen plaatsvinden wanneer er aanleiding voor is. Er wordt dan 
wel een andere datum kortgesloten. 

  
 Actiepunten volgende vergadering: 

Alle GMR-leden nemen het punt van de avondvierdaagse mee naar de MR-vergadering van de eigen 
school. 

 


