
Notulen algemene ledenvergadering PCSV gehouden op 9 juni 2020

Locatie: virtueel via videoconferencing
Aanwezig: Martijn Meijer (voorzitter), Pieter Kuijt, Hans Roovers, Robert Liesveld, Jacco van Meggelen, Joost 
Cassee (notulen), Angèle Jehee (algemeen directeur), 8 overige leden

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de ALV en heet alle aanwezigen welkom. Er zijn geen mededelingen.

Omdat dit de eerste ALV is waarbij de nieuwe algemeen directeur aanwezig is stelt zij zich kort voor.

2. Vaststellen verslag ALV 25 juni 2019

Het verslag van de vorige ALV wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

3. Jaarverslag en jaarrekening 2019

De voorzitter licht het jaarverslag toe. Hij staat stil bij het feit dat het managementteam weer op volle sterkte 
is. Hij benadrukt ook dat het bestuur achter de personeelsacties staat van de afgelopen jaar. Hoewel de 
Corona-crisis niet in het rapportagejaar valt complimenteert het bestuur de schoolteams met de knappe 
manier waarop ze het onderwijs in deze periode hebben vormgegeven.

De onderwijsresultaten worden toegelicht. Op de vorige ALV was de vraag hoe de scholen scoren ten opzichte 
van vergelijkbare scholen en met wat er verwacht kan worden. De voorzitter laat zien dat de scholen een 
relatief hoog percentage VWO-adviezen afgeven ten opzichte van een referentiegroep met een soortgelijke 
leerlingenpopulatie. Een belangrijke ontwikkeling is het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem waar dit soort 
informatie uit te halen is.

Er is een strategisch personeelsplan ontwikkeld dat een beeld geeft van de wervingsbehoefte in de komende 
jaren. Er is een hernieuwde samenwerking met Hogeschool Leiden voor stageplaatsen en er wordt 
geïnvesteerd in zij-instromers. Voor trainen en opleiden blijft veel ruimte en er is ondersteuning door 
vakleerkrachten. Tenslotte wordt extra geld uitgegeven aan werkdrukverlaging. Het ziekteverzuim ligt dit jaar 
op het landelijk gemiddelde.

Jaarrekening

De penningmeester licht de jaarrekening toe. Op het boekjaar 2019 staan inkomsten die gebruikt worden in 
2020. Daardoor zijn de cijfers over 2019 te rooskleurig en de begroting 2020 te negatief. De extra uitgaven over
2019 worden verklaard door de werving van de algemeen directeur en twee schooldirecteuren, en het inzetten
van interimmers. Deze eenmalige kosten waren niet begroot.

De meerjarenbegroting is beleidsarm opgesteld en ziet er daardoor negatief uit. Allerlei ontwikkelingen en 
maatregelen doen deze cijfers veranderen, zoals personeelsbeleid op basis van het strategisch plan, 
gelijkblijvende leerlingenaantallen, eerder beschikbaar komen van gelden voor werkdrukverlaging en het 
overwegen om uit het vervangingsfonds te stappen.
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De leden vragen wat het minimaal eigen vermogen is waarop het bestuur wil sturen. De penningmeester legt 
uit dat het gesprek daarover loopt, onder andere met de accountant. Dit onderwerp zal volgend jaar 
terugkomen op de ALV.

Op een vraag van de leden legt de penningmeester uit het vervangingsfonds op dit moment ongeveer €100.000
kost, maar dat het bestuur zorgvuldig kijkt naar de risico’s. Voor scholen met een stevig eigen vermogen zoals 
de PCSV kan het veel geld opleveren.

Vooruitblik

Leerlingenaantallen blijven ongeveer constant en vereisen geen extra maatregelen.

De gemeente heeft het integraal huisvestingsplan opgesteld en de Fortgensschool komt daarin in aanmerking 
voor nieuwbouw in de volgende collegeperiode. De PCSV heeft een projectteam samengesteld dat zich goed 
aan het voorbereiden is. Doel is in april 2021 kan een aanvraag in te dienen de gemeente om de plannen in 
detail uit te werken. Voor die tijd wordt de ambitie bepaald, de keuze voor een model, het budget en een 
overall-planning.

De leden vragen of de gemeente het huisvestingsplan nog kan aanpassen. Dat is inderdaad mogelijk, vooral 
wanneer Corona een gat in de begroting slaat. De gemeente moet echter wel voldoen aan heer wettelijke taak.
Het zal dus in zo’n geval om uitstel gaan.

Het koersplan dat vorig jaar geschreven is is uitgewerkt in schoolplannen. De monitoring daarop gebeurt via 
het kwaliteitsmanagementsysteem. De scholen hebben behoefte aan bovenschoolse samenwerking en 
profilering. Dat krijgt meer aandacht. Op basis van het koersplan wordt een nieuwe visie ontwikkeld voor de 
vereniging.

De ALV stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast en verleend decharge aan het bestuur.

4. Benoeming bestuursleden

Het bestuur draagt Laura Smits en Jan Willem van Borren voor als nieuwe bestuursleden. Zij stellen zich voor 
aan de leden.

De ALV benoemt beide voor een periode van drie jaar.

Jan Willem van Borren neemt de rol van penningmeester over van Robert Liesveld.

Het bestuur draagt Hans Roovers en Joost Cassee voor ter herbenoeming.

De ALV herbenoemt beide voor een periode van drie jaar.

5. Aftreden bestuursleden

De voorzitter staat stil bij de bestuursjaren van Pieter Kuijt en Robert Liesveld. Pieter en Robert bedanken voor 
mogelijkheid om deel genomen te hebben in het bestuur en het vertrouwen van de leden. Beide hebben een 
fijne periode gehad waarin ze hebben kunnen bouwen aan de vereniging. Ze zijn blij met het team dat het werk
voortzet en wensen het bestuur en de vereniging veel succes.
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Beide treden af als bestuurslid.

6. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen verdere vragen.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering.
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