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Algemene Ledenvergadering PCSV  

Concept Verslag van de algemene ledenvergadering, gehouden op maandag 25 
juni 2018 op de Fortgensschool.  

1) Welkom en opening 
2) Jaarverslag en jaarrekening 2017  
3) Benoeming bestuursleden: 

a) Door het bestuur wordt voorgedragen voor benoeming voor een periode van 
drie jaar: Jacco van Meggelen 

b) Door het bestuur wordt voorgedragen voor herbenoeming voor een periode van 
drie jaar: Robert Liesveld  

4) Aftreden bestuurslid Renald Buter  
5) Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2017  
6) Rondvraag & sluiting. 

a) Stand van zaken ledenbestand 

 

1) Welkom en opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De 
definitieve agenda wordt vastgesteld.  

 

2) Jaarverslag en jaarrekening 2017 

De voorzitter ligt de hoofdpunten van het jaarverslag in een presentatie toe.  

De CITO-resultaten zijn stabiel. De verwachting is dat ze op een goed niveau blijven. 
Door te meten in cohorten houden we ook bij of de kinderen ook individueel op hun 
eigen niveau blijven. 

Ten aanzien van de personele ontwikkelingen ligt het ziekteverzuim onder het landelijk 
gemiddelde, maar blijkt het is wel een probleem om uitval op te vangen. Het aantal 
leraren met een LB-schaal ligt op 23%, wat iets lager is dan vorig jaar. De PCSV stelt als 
voorwaarde een masteropleiding, maar er wordt gekeken of de LB-schaal in sommige 
situaties aangeboden kan worden zonder dat er sprake is van een masteropleiding.  
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De nieuwe CAO voor het primair onderwijs zal leiden tot een herziening van de schalen. 
Alle leraren gaan financieel erop vooruit. De gevolgen voor de LB functie zijn echter nog 
niet duidelijk. Ook komende jaren blijft er ruimte om te investeren in trainingen en 
opleidingen, ook voor ondersteunend personeel. Daarnaast zet de Steunstichting gelden 
in ten behoeve van muziekonderwijs. 

Wat betreft de werkdruk vraagt passend onderwijs veel van leerkrachten. Er is extra 
geld beschikbaar gesteld vanuit de rijksoverheid. Dit bedrag loopt langzaam op tot 2021. 
De PCSV heeft besloten om het maximaal te besteden bedrag al vanaf dit jaar te 
besteden. De meerkosten worden uit de eigen middelen betaald. De besteding wordt in 
samenspraak met de MR en leraren bepaald. 

Er is krapte op de arbeidsmarkt, en het is lastig vacatures in te vullen. De hogere 
salarissen uit de nieuwe COA zijn daarom welkom. Door samenwerking met SKOW zal 
het mogelijk zijn verzekerd te zijn van stagiairs van de PABO Leiden. 

De prognoses van de leerlingenaantallen geven een stabiel beeld, wat geruststelt na 
eerdere signalen van afname. 

De samenwerking met SKOW is door de directeuren onderzocht. Er is geen grondslag 
gevonden voor formele samenwerking. De directeuren blijven wel in contact.  

Jaarrekening 

De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd. Hoewel ook dit jaar negatief begroot 
is, is het jaar vanwege onverwachte meevallers vanuit de overheid weer positief 
geëindigd. 

 

Er is veel geïnvesteerd in vaste activa zoals touchscreens. Verder heeft de Steunstichting 
effecten verkocht. Die gelden gaan gebruikt worden voor het muziekonderwijs. Ten 
slotte zijn leningen afgelost bij de gemeente. 

In de exploitatierekening is zoals gezegd de rijksbijdrage onverwacht hoger uitgevallen. 
In 2019 houden we daarom opnieuw rekening met een meevaller. Ons vermogen is hoog 
genoeg om een tegenvaller te dekken. 

Wat betreft de meerjarenbegroting daalt het leerlingenaantal licht. Het is echter een 
schommeling, dus wordt de leerkrachtenpopulatie in stand gehouden. De middelen 
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hiervoor zijn er, en het is goed voor kwaliteit en continuïteit. De personele lasten stijgen 
licht, wat een negatief resultaat tot gevolg heeft. De werkdrukgelden zijn nog niet in de 
begroting verwerkt. 

Zoals gezegd blijft de personele bezetting gelijk, wat een verhoging van de kosten tot 
gevolg heeft. Ons weerstandvermogen is hoog genoeg om dit te dragen. 

Vooruitblik 2018 

 De PCSV blijft investeren in waar gewenst extra onderwijsondersteunend personeel 
inzetten.  

 In het voorjaar van 2018 is een deel van de IT-middelen vervangen.  
 In het komend schooljaar wordt Eureka vervangen door plusklassen per school.  
 In het najaar starten gesprekken met de gemeente over (nieuw)bouw voor de 

Fortgensschool.  
 Tenslotte zal er een nieuw strategisch beleidsplan gemaakt worden, in interactie met 

Verus en andere stakeholders uit de omgeving. 

Vragen 

De leden vragen hoe de plusklassen gemonitord gaan worden. De gebeurt via rapportage 
vanuit de scholen, waar het bestuur de eerste jaren extra aandacht aan gaan besteden. 
De voorzitter merkt op dat Eureka een geslaagd project is geweest. 

De leden vragen of er niet nog meer personeel aangenomen moet worden om uitval 
beter op te kunnen vangen. De algemeen directeur legt uit dat dit inderdaad de 
bedoeling is maar dat dit moeilijk is door de arbeidskrapte. Om personeel vast te houden 
zal de PCSV geen extra salaris of bonussen uitkeren omdat dit tot concurrentiestrijd leidt 
maar wel investeren in personeel, bijvoorbeeld door scholing. Bij sollicitaties blijken de 
mogelijkheden voor medewerkers bij de PCSV best bijzonder te zijn. 

 

De vergadering stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast en verleent bet bestuur 
decharge over het gevoerde beleid.  

 

4) Benoeming bestuursleden 
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Aanwezigen gaan akkoord met de benoeming van Jacco van Meggelen en tot 
herbenoeming van Robert Liesveld tot lid van het bestuur voor een periode van 3 jaar. 
Voor Robert Liesveld is dit de laatste periode. 

De volgende rollen zijn verdeeld:  

 Pieter Kuijt : voorzitter  
 Joost Cassee : secretaris  
 Robert Liesveld : penningmeester  
 Hans Roovers en Jacco van Meggelen: bestuurslid. 

De voorzitter doet een oproep voor nieuwe bestuursleden. Het doel is een bestuur met 
minstens zeven leden. 

 

5) Afscheid bestuurslid Renald Buter 

Renald Buter treedt af als bestuurslid in verband met het bereiken van de maximale 

duur van een bestuursperiode. De voorzitter bespreekt de bestuursjaren van Renald en 

bedankt hem hartelijk voor zijn inzet en de samenwerking. 

 

6) Vaststellen verslag ALV 23 mei 2017 

Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 

  

7) Rondvraag en sluiting 

De secretaris legt de stand van zaken rond het ledenbestand uit. Er blijken enige leden 
niet opgenomen te zijn in het ledenbestand. Er is echter geen reden aan te nemen dat dit 
een structureel probleem is. 

De leden vragen of het een idee is om de contributie af te schaffen De voorzitter legt uit 
dat de kosten voor het lidmaatschap al zeer laag zijn (eenmalig 10 euro) maar dat het 
bestuur er wel waarde aan hecht dat ouders echt kiezen voor het lidmaatschap. Het is 
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wel de ambitie om het ledenbestand te laten groeien, maar de verwachting is dat 
betrokkenheid relatief laag blijft. Het bestuur zal de vereniging wat meer onder het 
voetlicht brengen, maar de voorzitter merkt wel op dat de vereniging dienend is aan de 
scholen. Enige leden bieden aan om verder mee te denken. Actie: secretaris 

Sluiting  

Onder dankzegging sluit de voorzitter de vergadering.  

 


