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GMR PCSV     verslag                                                                             
Dinsdag 25-11-2021  
Locatie: Fortgens of online  Aanvang: 19.45 uur.  

 
Documenten (bijlagen) bij deze vergadering 

1. Agenda bijeenkomst 25-11-2021 
2. Concept notulen GMR-vergadering 5-10-2021 
3. Jaarverslag GMR 2020-2021 
4. Conceptbegroting 2022 
5. Protocol Informatiebeveiligingsincidenten en datalekken PCSV 
6. Meldingformulier Informatiebeveiligingsincident en datalekken 
7. Nieuwsbrief van bestuurskantoor en directieleden 
8. Bijlage vanuit PLG-werkgroep 

9. Bijlage vereenvoudiging +bekostiging van het PO 

Aanwezig: Egbert (interim algemeen directeur), Marcus (extern financieel deskundige), Berend, Jaap [fysiek], 
Ilse, Erik, Dieuwerke, Rianne, Heiltje [online] 
 
Egbert Vleeming en Marcus sluiten aan om 20.15 

   

 Onderwerp en toelichting Bijlage Doel  

1 Opening en welkom, vaststellen agenda 

• Jaap maakt verslag 

• Voorstelrondje 

 
Bijlage 1 
 
 

 
Ter vaststelling  

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

2 Voorbespreking agendapunten 

• Begroting 2022 

• Status en aanpak taken Angèle 

• Rol GMR / Speerpunten voor 2022 

 
 

 
Ter informatie 
 

We zullen toelichting op begroting krijgen van Marcus. Er zijn geen bespreekpunten op voorhand.  
Egbert heeft taken van Angele overgenomen. Nancy en Ilse zijn portefeuillehouders van een aantal lopende 
dossiers.  
We verwachten al enige tijd een uitnodiging van het bestuur voor een algemeen gesprek. Joost Cassé zal 
hiernaar gevraagd worden. (actie Berend) 
We hebben ons niet uitgesproken over speerpunten voor 2022. 

3 Verslag vorige vergadering (22-06-2021) 

• Goedkeurig notulen 

• Bespreken actiepunten 

Bijlage 2  
Ter vaststelling 

Verslag wordt goedgekeurd. 
Actiepunt van Angele blijft nog staan.  

4 Jaarverslag GMR 2020-2021 Bijlage 3 Ter vaststelling 

Het jaarverslag wordt vastgesteld. 

5 Korte mededelingen van de algemeen directeur 

• Status en plan voor lopende dossiers 
o Nieuwbouw Fortgens 
o Ilse Molenaar 

• Overig 

 Ter informatie 

Egbert is in de week van 15-11 bij gemeente Voorschoten geweest over de nieuwbouw Fortgensschool. De 
gemeente heeft 3,3 miljoen toegezegd, waarbij de voorbereidingskosten 0,3 miljoen niet van deze toezegging 
zullen afgaan maar dit komt er later bovenop. 
Zijn advies is om in januari weer met de werkgroep verder te gaan. Een maandelijkse bijeenkomst lijkt zinvol, 
samen met Romy. 
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Vóór 1 april moet er een definitief bouwkrediet aangevraagd worden. Romy weet hiervan. 
Vraag is wie de bouwheer wordt. Advies van Egbert en Romy is om dit de gemeente te laten zijn. 
Bij de nieuwbouw als KC wordt ook Norlandia betrokken Er is intentieverklaring om samen te werken in zelfde 
gebouw. 
 
Ilse heeft aangekondigd te vertrekken. Egbert werkt momenteel minder dagen dan Angele. Op 16 dec is er 
overleg met Ilse over wie verantwoordelijk wordt voor welke dossiers. Waarschijnlijk zullen de directies ook wat 
dossiers krijgen. Er zal gekeken worden wat kan blijven liggen. Advies van Egbert is om niet nu al werving van 
vervanging van Ilse te starten. 
De inschatting van Egbert is dat alle dossiers goed verlopen, mede dankzij actieve inzet van directies. Ook zijn er 
nog steeds de externe deskundigen. 

6 Nieuwe begrotingscyclus 

• Begroting 

• Toelichting Marcus 

Bijlage 4 Ter advies 

Marcus geeft een toelichting op de financiën. 
De begroting is, na input van de directies, opgesteld door Egbert en Marcus. 
Hierbij is gebruik gemaakt van een Excel-model van de PO-raad (dat door Marcus is ontwikkeld).  
In dit model zijn de gegevens zodanig aan elkaar gekoppeld dat je kunt zien wat de gevolgen zijn wanneer je bij 
één post wat verandert. (Bijv.: wanneer je in het leerlingaantal iets wijzigt) 
Bij het maken van de meerjarenbegroting is ervan uitgegaan om tot een gezonde financiële situatie te komen. 
En bemoeilijkende post is de NPO gelden. Die verdoezelen een beetje de financiële situatie. 
Voor schooljaar 22/23 moeten er nog plannen gemaakt worden voor de uitgave van die NPO gelden (€500 per 
ll).  
Er is een QuickScan gemaakt en besproken met het bestuur. Daaruit zijn aanbevelingen gekomen die zijn 
overgenomen door het bestuur. 
 

1. Maak gebruik van het nieuwe model op (bij) te sturen. 
2. Er is nu grote afhankelijkheid van het administratiekantoor maar zij kunnen geen onderwijskundig 

advies geven. Zorg dat je zelf meer grip hebt. 
3. Vraag de directies welke mogelijkheden zij zien. Denk aan de verhouding van inzet van OP en OOP. 
4. Bezie de mogelijkheid van het schuiven van personeel naar een andere school. 

 
Op langere termijn komen er wat zaken aan waar rekening mee gehouden moet worden: 
- De leeftijdsopbouw van het personeel is niet op alle scholen gelijk. Er komt een nieuw bekostigingssysteem,    
  waarbij er per fte’s bekostigd wordt en er geen rekening gehouden wordt met leeftijd/salaris. Dit heeft  
  gevolgen voor de financiering van de verschillende scholen. Er is een overgangsregeling van 4 jaar. Helaas is   
  de   regeling niet meer van kracht wanneer op het Kompas de leeftijdsopbouw van het personeel negatief  
  uitpakt. 

 
- De prognose van de leerlingaantallen laat een daling zien. Vooral bij de Gevers is dat op termijn substantieel.  
  Dit zal ook personele consequenties hebben.  
  Onder de 200 leerlingen kun je eigenlijk geen 8 klassige school meer hebben. Wanneer dat waarschijnlijk gaat  
  gebeuren moet je ruim van tevoren je beleid daarop voeren. Dus zoals het er nu uit ziet moet er in 23/24   
  24/25  voorstellen gaan komen voor het te voeren beleid. 
  Op dit moment is er echter nog geen zorgen voor het huidige personeelsbestand. Er wordt verwacht dat dat  
  pas vanaf 2026 zal kunnen gaan spelen. 
 
Het vermogen van de vereniging is groot genoeg om tijd te hebben om voor de veranderende financiële situatie 
beleid te ontwikkelen. 
 
Dat de daling van het aantal leerlingen in de afgelopen jaren geen personele consequenties heeft gehad is een 
bewuste keuze geweest. 
 
De GMR vraagt waarom er in de meerjarenbegroting geen afname wordt verwacht van de formatie op het 
bestuurskantoor en bij directies.  
Omdat dit maar ‘kleine’ banen zijn en je niet in een lopend contract kunt verminderen. Dat kan alleen bij 
verandering van personeel. Daar is niet veel op te winnen. 
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De GMR vraagt waarom de post huisvesting van de Fortgens in 2025 zo omhooggaat.  
Omdat de dotatie in de jaren daarvoor naar beneden is bijgesteld en vanaf het nieuwe gebouw weer op niveau 
wordt gezet. Het beleid is dat je nu vanaf dag 1 van een nieuw gebouw spaart voor de komende 20 jaar. 
 
Als GMR zullen wij positief adviseren over de begroting van 2022. 
Over de meerjarenbegroting willen wij het bestuur adviseren om met een voorstel van beleid te komen. Op 
welke punten worden welke keuzes gemaakt. 
 
De GMR zou het fijn vinden om een halfjaarlijks financieel overzicht te krijgen, waarin te zien is of we nog op de 
geplande financiële route zitten en/of er nog beleidskeuzes aankomen.  
 
Egbert verwacht dat de begroting in januari zal zijn vastgesteld. 
 
 

7 Bestuursformatieplan en strategisch 
personeelsplan 

 
 

Ter informatie  

Bij alle scholen is de externe deskundige HR langs geweest voor een gesprek. Een verkenning van strategisch 
HR-plan voor de PCSV is opgesteld. De GMR is benieuwd wat er met de beschreven suggesties gaat gebeuren. 
Deze suggesties zijn slechts voorbeelden.  Deze zullen in januari/februari concreet ingevuld moeten gaan 
worden. 
Als GMR zullen we in de gaten houden wat er met de gedane suggesties gaat gebeuren en hoe ze op de scholen 
in een jaarplan terecht zullen komen. Bij de evaluatie van de huidige jaarplannen zal dit aandacht van de (G)MR 
leden hebben. Nancy zal gevraagd worden dit ook mee te nemen. 
De GMR vraagt zich af hoe de jaarcyclus eruit gaat zien. Nancy zal hiernaar gevraagd worden om dit met 
Mariska te bespreken. 

8 AVG-beleid 
o Nieuwe functionaris 

gegevensbeschermer Dolf Dubois 
o Meldingformulier 

Informatiebeveiligingsincident en 
datalekken 

o Protocol 
Informatiebeveiligingsincidenten en 
datalekken PCSV 

Bijlage 5 en 

6 

Ter instemming 

De GMR vraagt hoe en wanneer deze plannen geïmplementeerd zullen worden. Er was een training voor 
personeel toegezegd. In het nieuwe schooljaar zal dit waarschijnlijk moeten worden ingepland. Nancy zal 
hiernaar gevraagd worden. 
In de stukken is sprake van een privacy officer en een privacy team. Zijn dat dezelfde? Nancy zal hiernaar 
gevraagd worden. 

9 Informatie van het bestuursbureau 

• Nieuwsbrief van bestuurskantoor en 

directieleden 

• Bijlage vanuit PLG-werkgroep 

• Bijlage vereenvoudiging + bekostiging 

van het PO. 

Bijlage 7,8,9 Ter informatie 

Ter kennisname. 

10 
 

Rondvraag 
Sluiting  

  

We vragen ons af wie/wanneer de GMR stukken op de site zet. Afspraak is dat alleen door de GMR 
goedgekeurde verslagen op de website mogen. Waarschijnlijk maakt Nancy aan de hand van de agenda een 
eerste kort stukje voor de website. 
Heiltje stuurt de goedgekeurde notulen naar Nancy. Die zet ze op de website. Heiltje maakt een stukje voor 
social schools, die wordt gedeeld met Berend. Daarna stuurt Heiltje het stukje naar Nancy die ze op social 
schools zet. 
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Vergaderrooster 2020 – 2021 

Datum  Locatie  Onderwerpen voor de vergadering 

5 oktober 2021 Gevers Jaarverslag GMR 
Bestuursformatieplan en strategisch personeelsplan 
 

25 november 2021 Fortgens (Concept) Begroting 2021 
Reglementen GMR (2-jaarlijks) 
Jaarplan 

 18 januari 2022  Kompas Begroting 2020 & Jaarplan 
Jaarplan 

12 April 2022 Gevers Jaarplan PCSV 
 

16 juni 2022 Fortgens Jaarplan PCSV 
 

Eerste vergadering 
volgend schooljaar 2022 

Kompas Jaarverslag 

Vergadering met het 
bestuur 

  

 

Actie lijst 

Wie Wat Wanneer 

ALLEN Reageren naar Jaap over notulen Een week na de concept notulen zijn 
rondgestuurd. 

    

   

   

   

 

 

 

 
 


