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Notulen     GMR     PCSV 
Dinsdag 15 mei 2018 

 
locatie: Gevers 19.30 

 

 
Documenten (bijlagen) bij deze vergadering: 

1. Agenda (bijlage 1) 
2. Concept Verslag vergadering 29-03-2018 (bijlage 2) 

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

 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  

 
2 Voorbespreking agendapunten 

 
- ICT; stand van zaken na de migratie van 

Skool naar Heutink   
- ALV; vooruitblik  
- Bijeenkomst bestuur (september) 
- Gelden overheid terugkoppeling scholen 
- Jaarverslag 
- Inschaling/aannamebeleid/mogelijkhe-

den tot binding: eerste verkenning 

 
 
Ter informatie en advies 
 
 

  
ICT 
Stand van zaken na de migratie van Skool naar Heutink   
ICT algemene gevoel vanuit de leerkrachten is positief, veel hulp vanuit Heutink/MOO. Migratie heeft 
enkele schoonheidsfouten gehad, maar dit had alleen voorkomen kunnen worden door langere 
voorbereidingstijd. Een deel van de hardware is geleverd, Fortgens en Het Kompas krijgen nog geleverd. 
Open eind is nog de werkende, afgeschreven hardware. Wat doen we daar mee?  
 
ALV 5 Juni 20.30 
Vooruitblik  
ALV agenda is nog niet bekend. 
Geen externe spreker. 
Agendapunten zijn o.a.: Nieuwe bestuursleden (Jacco), herbevestiging van bestuursleden (Robert), 
jaarverslag. Eventueel nakijken of de terugkoppeling beoogde samenwerking SKOW en Eureka op de 
agenda staat. 
 
Bijeenkomst bestuur (september) 
Bijeenkomst bestuur: 
Ouderbetrokkenheid, is een thema, maar niet avondvullend 
Datumprikker wordt door bestuur georganiseerd. ‘Avond’ wordt vergadering met verschillende 
onderwerpen. 
 
Gelden overheid  
Terugkoppeling scholen 
Terugkoppeling scholen is inventarisatie. 
Vanuit bovenschools: gelden worden gelijkmatig verdeeld over de komende drie jaar. Zo wordt 
continuïteit gewaarborgd. Hierbij wordt het ontvangen geld van de overheid de komende drie jaar ieder 
jaar aangevuld tot 270 euro per leerling. 
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Plan Fortgens: bijvoorbeeld extra handen in de school, onderwijsassistent, gymleerkracht krijgt meer 
uren. 
Plan Het Kompas: extra handen in de school in de vorm van onderwijsassistenten en vakdocenten 
(toekenning van gelden betreft muziek- bijt dit elkaar?). 
Plan Gevers: extra handen in de school, gymleerkracht krijgt uitbreiding, klassenassistenten krijgt 
uitbreiding, meer formatie om meer mensen ambulant te hebben. 
 
Jaarverslag 
Leden lezen bij voorbereiding p. 14/15 door in het kader van het laatste agendapunt. 
Afspraken betreft behandeling jaarverslag op ALV: 

- Verslag is vastgesteld door accountant/bestuur (over het jaar 2017) 
- Alle leden nemen de tekst door en geven vragen door aan Ronald, die ze met Iepko zal 

behandelen. 
- Financiën: er is geld over. Iepko heeft het administratiekantoor gevraagd of er een trend te 

bespeuren is in de extra gelden, zodat er mogelijk rekening gehouden kan worden in de 
begroting van komend jaar. Daarnaast zal Iepko in het directieoverleg nogmaals benadrukken 
dat er genoeg gelden zijn om incidentele uitgaven te doen. 

 
Inschaling/aannamebeleid/mogelijkheden tot binding: eerste verkenning 
Binnen het bestuur is geconstateerd dat het huidige beleid wordt voortgezet. Een master staat voor 
mogelijkheden voor een LB functie. Sollicitanten met eerdere LB functie worden ook in deze schaal 
aangenomen. Dit schuurt wel. 
Investeringen in salaris lijkt de leden minder aan te spreken, omdat dit weinig effect zal hebben op de 
langere termijn. 
Idee om te kijken naar vacatures: hoe geef je deze vorm? Wat biedt jij als vereniging? 
Is coaching voor (beginnende) leerkrachten interessant om nieuwe leerkrachten aan te trekken? 
 

 
3  

 
Bijlage 2 
 

Ter vaststelling 
Notulen worden vastgesteld 

 
4 Mededelingen Iepko: 

- Eureka 
  

 
 

 
 
 

 
- Cameratoezicht op de Gevers 

 
 

 
Eureka zal na de zomervakantie stoppen in 
tegenstelling tot eerder plan. Er is nog geen 
overleg geweest tussen de verschillende 
scholen/directie en Iepko. Iepko gaat de 
communicatie naar ouders vormgeven 
betreffende Eureka, de scholen gaan ieder voor 
zich de plusklassen naar ouders verantwoorden. 
 
Er is al langere tijd in vakanties veel vandalisme op 
het plein van de Gevers. Camera’s zijn voor de 
vakantie geplaatst. Maken opnames als er 
beweging is. Dit alles wordt vergoed door de 
gemeente. 
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Rondvraag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sluiting 

 Er zijn geen vragen. 
 
In volgende vergadering:  

- Gelden van overheid 
(werkdruk) 

- Afgeschreven hardware 
- Functieboek 
- Formatieplan 
- AVG 
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 Actiepunten voor volgende vergadering: 
Iepko  

- Zorgt voor communicatie betreffende Eureka.  
- Kijkt naar de nog terug te koppelen punten uit vorige vergaderingen voor ALV 

 
 
 

  

  

Woensdag 29 november (Gevers) 
Dinsdag 23 Januari (Kompas) 
Donderdag 29 maart (Fortgens) 
Dinsdag 15 mei (Gevers) 
Maandag 11 juni (Kompas) 
woensdag 4 juli (Fortgens, reserve, indien nodig) 
 
 

 


