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SCHOOLJAAR 2016 – 2017

DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Onderwerpen die betrekking hebben op alle scholen van de Protestants Christelijke Schoolvereniging
Voorschoten (PCSV), worden behandeld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (=GMR).
De leden van deze GMR worden gekozen door de 3 MR-en van de scholen. Per MR worden 2 leden
afgevaardigd: één namens de ouders en één namens het personeel. Zo zijn alle scholen
vertegenwoordigd en kan er samen vergaderd worden over het bovenschoolse beleid op het gebied
van o.a. financiën, personeel en organisatie. Ouders en personeel kunnen, via de GMR, meedenken,
meepraten, meebeslissen over het beleid dat voor de drie scholen gevoerd wordt.
De GMR heeft als taak om het beleid voor de scholen en het bestuur te volgen en te toetsen. Voor
veel onderwerpen heeft de GMR instemmingsrecht of adviesrecht. Ook kan de GMR ongevraagd
advies uitbrengen.
De GMR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Voor een deel van de
vergadering wordt de algemeen directeur uitgenodigd. De goedgekeurde verslagen en jaarverslagen
worden op de website van de PCSV gepubliceerd. (https://www.pcsv.nl/organisatie/gmr/)
SAMENSTELLING GMR (PSCV)

SCHOOLJAAR 2016- 2017

Aan het begin van de periode is Arnaud Ouwehand als leerkracht vanuit de Gevers toegetreden. De
GMR heeft gedurende dit schooljaar verder een stabiele bezetting gekend. Arnaud en Jaap hebben
afwisselend de rol als secretaris op zich genomen.
School

Ouderlid

Personeelslid

Kompas

Marianne Bouter

Albert Paauw

Gevers

Ronald de Lange (voorzitter)

Arnaud Ouwehand (secretaris)

Fortgens

Rico Wisman

Jaap Booij (secretaris)

In het schooljaar 2016-2017 bestond de oudergeleding van de GMR uit de volgende personen:
Oudergeleding:
- Voor de Gevers is Ronald de lange sinds november 2015 lid van de oudergeleding. Ronald is
tevens de huidige voorzitter.
- Voor het Kompas is Marianne Bouter lid sinds september 2014.
- Voor de Fortgens-oudergeleding is Rico Wisman sinds mei 2015 lid van de GMR
In het schooljaar 2016-2017 bestond de personeelsgeleding van de GMR uit de volgende personen:
Personeelsgeleding:
- Albert Paauw, lid sinds september 2011 (eerst vanuit de Gevers, sinds september 2015 vanuit
Het Kompas)
- Jaap Booij lid sinds september 2015 (Fortgens).
- Arnaud Ouwehand, sinds September 2016 lid van de GMR (Gevers)
Globaal overzicht van besproken onderwerpen:
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Inspectierapport: Voortgang op formuleren doelstellingen PCSV
Vervangingspool pilot van start gegaan: terugkoppeling eerste
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ervaringen
Eureka: de GMR wordt gevraagd input te leveren voor de peiling die
zal worden uitgezet onder leerkrachten
IPB: er worden afspraken gemaakt over de betrokkenheid van de GMR
bij het aanpassen/ actualiseren van IPB dit jaar
Taakverdeling: de taakverdeling binnen de GMR wordt vastgesteld
voor dit jaar
Eureka: Voortgang van de peiling die zal worden uitgezet
Vervangingspool pilot: terugkoppeling over de ervaringen.
Functieboek: aanpassing functieomschrijving conciërge naar
actualiteit
Toekomst PCSV: Algemeen Directeur geeft aan toestemming gevraagd
te hebben aan het bestuur om eventuele mogelijkheden tot
samenwerking met andere verenigingen/stichtingen te onderzoeken
Toekomst PCSV: Verus gaat, als externe partij, met een open opdracht
aan het werk om te onderzoeken of samenwerking tussen ons
bestuur en dat van andere scholen verstandig is.
Strategisch Beleidsplan: Het strategisch beleidsplan/ambitieplan is in
conceptvorm aangeleverd. De opmerkingen van directeuren worden
op dit moment verwerkt.
Eureka: De vragenlijsten van Eureka zijn inmiddels allemaal
afgenomen en worden verwerkt.
Geconsolideerde begroting 2017: wordt besproken
Reglement verwerking gegevens leerlingen/ personeel: wordt
besproken en de input van GMR wordt meegenomen
Protocol time-out, schorsen en verwijderen: wordt besproken en er
wordt afgesproken goede communicatie richting teams te initiëren.
Handboek AO: wordt besproken
Klokkenluidersregeling: wordt besproken en mee ingestemd
De nieuwe website: opzet en uitrol wordt besproken
Eureka: De uitslag van de leerkrachtenquête aangaande Eureka.
Het treasurystatuut: wordt besproken en enkele vragen beantwoord
Inspectierapport: De toevoeging op het inspectierapport door het
bestuur wordt besproken
Protocol Social Schools: wordt doorgenomen en enkele opmerkingen
meegenomen
Leerling prognoses: wordt besproken naar aanleiding van toekomstig
nieuwbouw van huizen en de mogelijke gevolgen hiervan voor de
PCSV.
Vaststelling van meerdere documenten: treasurystatuut, protocol
Social Schools en het handboek AO.
Eureka: voortgang en acties n.a.v. peiling komende maanden worden
besproken
Leerling prognoses: voortgang gesprek gemeente en andere scholen
wordt teruggekoppeld
Exploitatieoverzicht: wordt besproken
Stakingsplannen: wordt besproken
Formatieplan 2017 – 2018: wordt besproken
Terugblik ALV
Concept Verus rapport: wordt besproken
Risico en Inventarisatie en Evaluatie: inhuur derde partij wordt
besproken

Ontwikkelingen
Naast bovengenoemde onderwerpen wordt de GMR elke vergadering door de algemeen directeur
geïnformeerd over het reilen en zeilen van de PCSV: de contacten met de gemeente en andere
externe partijen, personele ontwikkelingen op de drie afzonderlijke scholen en eventueel landelijk
en/of regionaal beleid dat gevolgen heeft voor de PCSV.
Het streven naar een goede overlegstructuur binnen de vereniging is belangrijk. Gedurende dit
schooljaar is er een start gemaakt met het inplannen van structureel (minimaal 2x per jaar) overleg
met het bestuur. Dit overleg is zowel door bestuur als GMR als zeer waardevol ervaren.

Ronald de Lange
Voorzitter GMR
September 2017

