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GMR PCSV     NOTULEN                                                                  
Dinsdag 22-06-2021  
Locatie: Microsoft-teams                 
Aanvang: 19.45 uur. Ilse Molenaar sluit aan vanaf 20.15 

 
Documenten (bijlagen) bij deze vergadering 

1. Agenda bijeenkomst 22-06-2021 
2. Concept notulen GMR-vergadering 22-04-2021 
3. Jaarplan 2020-2021 

 
Uitgenodigd: 

School Oudergeleding Personeelsgeleding 

Kompas 
 

Erik van Fraassen 
evanfraassen@gmx.net 

Gerda Heino 
gerda.heino@kompas.pcsv.nl 

Gevers Henri Koopman 
henrikoopman@yahoo.com 

Heiltje van Rijn 
heiltje.vanrijn@gevers.pcsv.nl 

Fortgens Berend Brasjen 
berendcheryl@gmail.com 

Jaap Booij 
jaap.booij@fortgens.pcsv.nl 

Erik moet wegens werkzaamheden verstek laten gaan. 
 

Algemeen Directeur PCSV Angele Jehee 
angele.jehee@pcsv.nl 
06-53187107 

Angele Jehee wordt wegens ziekte door Ilse Molenaar vervangen. 
   

 Onderwerp en toelichting Bijlage Doel  

1 Opening en welkom, vaststellen agenda 

Henri Koopman is voorzitter. 
Jaap Booij maakt een verslag.  

 
Bijlage 1 
 
 

 
Ter vaststelling  

Agenda wordt vastgesteld. 
 

2 Scholing (G)MR 

• Voorstel 12 of 5 oktober. 

  

Voorstel wordt overgenomen. 
 

3 Vergadering met het bestuur plannen. 

• Stand van zaken 

  

Door drukte van het bestuur is er nog niet aan toegekomen om met een voorstel van een datum te komen. We 
verwachten na de ALV hierover wat te horen. 
 
Ilse sluit aan om 20.15 
 
Ilse vervangt Angele. We wensen Angele sterkte en hopen dat er spoedig verlichting voor haar komt. 
 

4 Notulen Bijlage 2 Ter vaststelling 

Het verslag van de vergadering 22-4-2021 wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 

 Korte mededelingen 

• Continurooster 

• NPO gelden 

• Nieuwe bestuursleden 

• IPB 

 
 

 
Ter informatie 
 

Mededelingen van Ilse: 
Het continurooster is op de Gevers verkozen door 79 % van de stemmende ouders. 
Op de Fortgens was er een nipte meerderheid bij de ouders om aan het huidige rooster vast te houden. 
Op het Kompas overweegt men om volgend jaar de ouders daarover te gaan peilen. 
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Iedere school heeft voor de NPO gelden een plan gemaakt. De MR-en worden gevraagd om in hoofdlijnen hier 
mee in te stemmen. Dit moet vóór de zomervakantie. 
Er is naar gestreefd om het geld niet te veel versnipperd in te zetten, maar te zoeken naar mogelijkheden die 
ook op langere termijn (voorbij de beschikbaarheid voor 2 jaar van de gelden) voordeel bieden. 
Er moet gezorgd worden dat er geen (personele, financiële) verplichtingen worden aangegaan voorbij de 
termijn van de NPO gelden. 
De gelden móeten worden ingezet. Je kunt ze niet weigeren. Er is geprobeerd de NPO plannen mee op te nemen 
in het schoolplan. Er is een menukaart beschikbaar waarin effectieve interventies staan. 
Direct ná de zomervakantie zullen de directies van het ministerie vragen krijgen over de inzet van de NPO 
gelden. 
 
Over de wijzigingen bij de bestuursleden het volgende: 
Van de 7 leden gaan er 4 vertrekken. De GMR vraagt zich af hoe het kan dat er plotseling zo'n groot verloop kan 
zijn. 3 daarvan verlaten het bestuur wegens ‘natuurlijk’ verloop, 1 lid trok de conclusie dat deze functie niet zo 
paste. 
Er zijn gesprekken geweest met 6 nieuwe kandidaten. Er is volgens de statuten gewerkt met het zoeken en 
bespreken met mogelijk nieuwe leden. 
Op de ALV worden 3 nieuwe leden voorgesteld die: financiën, personeel, nieuwbouw als aandachtsgebieden 
naar verwachting goed kunnen overnemen. 
 
Het integraal personeelsbeleidsplan (IPB) is nog niet klaar. Doordat Nancy en Angele door persoonlijke 
omstandigheden hier niet mee verder konden wordt dit pas na de zomervakantie weer voortgezet. Er zal dan 
ook een inspraak bijeenkomst komen. 
De GMR vindt het begrijpelijk maar ook zorgelijk dat dit plan zo lang op zich laat wachten. Het heeft al 
meerdere keren op de agenda gestaan.  
Het heeft wel urgentie en Nancy is met iemand van Human Resource hierover bezig, maar zij is nu tijdelijk 
uitgevallen. 
Nav dit punt worden er wat specifieke schoolvragen gesteld, waarbij wordt geadviseerd dat dit met de 
betrokken directie op te nemen om duidelijkheid te krijgen. 
 

5 Beeldmerk 

• Stand van zaken 

  Ter informatie 

Tot nu toe had de GMR nog geen enkel (voor)beeld van het beeldmerk gezien. Het is nu bijna klaar. Bij het 
laatste voorstel moet nog iets van de Christelijke signatuur worden toegevoegd. Er wordt geadviseerd om de 
teams in dit beeldmerk mee te nemen en ze er niet pas bij een publicering kennis mee te laten maken. 
We krijgen het concept (via online) even te zien. 
 

6 Jaarplan 2020 -2021 

• Evaluatie 

Bijlage 3 Ter informatie 

Het jaarplan geeft eigenlijk meer een overzicht van wat er gebeurt (gebeurd is) en niet met een echte evaluatie. 
Het format wordt ook door alg. dir. niet als heel doorzichtig gezien. Er wordt veel van algemene en grote doelen 
verwezen naar kleine doelen. Het lijkt prettiger op de concrete doelen en plannen meer bij elkaar te hebben 
staan met de evaluatie daarvan.  
 
Er is een vraag over de PLG's. Hoe worden die ervaren, wat gaat goed en waar wordt tegenaan gelopen?  
Ilse heeft een gesprek met de kartrekkers gehad. De uitkomsten hiervan worden als adviezen doorgegeven aan 
de directies. De ervaringen zijn heel verschillend. Wel wordt algemeen het format als knellend ervaren. Dat 
werkt eerder belemmerend waardoor er minder inhoudelijk gedaan is. Het bij elkaar komen en delen van kennis 
wordt zeer zinvol gevonden.  Er gaat gewerkt worden om het plezier er weer in te krijgen en de stress er af. 
 
Er wordt met het Digitaal Bekwaamheidsdossier een pilot gedaan op de Gevers. Over de evaluatie hiervan kan 
Ilse niets zeggen. Het zal het volgend schooljaar nog niet worden ingevoerd. 
 
Bij de AVG staat dat personeel een geheimhoudingsverklaring moet hebben getekend. Het werken aan de AVG 
gaat weer verder na de zomervakantie. 
 

7 Volgend schooljaar 

• Eerste vergadering plannen 

 Ter overleg 
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• Bezetting 

De eerste vergadering in het nieuwe schooljaar is op 28 september op de Gevers. 19.45 uur beginnen met 
voorbespreking. 
 
De bezetting van de GMR volgend jaar: 

School Oudergeleding Personeelsgeleding 

Kompas 
 

Erik van Fraassen 
gaat nog jaar door 

Gerda Heino 
gaat vervangen worden door Rianne. op toerbeurt is 
daar jaarlijks een personeelslid voor 

Gevers Henri Koopman 
gaat stoppen en zorgt voor 
vervanger 

Heiltje van Rijn 
gaat nog jaar door als secretaris maar de notulen 
zullen op toerbeurt door personeelsgeleding 
gemaakt worden 

Fortgens Berend Brasjen 
gaat door en neemt 
voorzitterschap van Henri over. 

Jaap Booij 
gaat nog (deel) jaar door en neemt in begin collega 
mee om die in te werken 
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Rondvraag 
Sluiting  

  

Henri is en wordt dankgezegd voor zijn prettig en kundig voorzitterschap. Hij zal de eerste vergadering volgend 
schooljaar er nog bij komen, zodat wij met een handdruk hem kunnen bedanken. Hij bedankt voor de ontvangen 
bon van het bestuursbureau. De ouders zullen nog een attentie van het bestuursbureau ontvangen. 
Henri zal Berend inseinen voor een afspraak voor de voorbespreking van de volgende GMR-vergadering. 
 
De plannen over de financiën zullen op de ALV worden toegelicht. 
 
Om 21.20 uur sluit Henri de vergadering met iedereen te bedanken voor zijn/haar inbreng. 
 
Vergaderrooster 2020 – 2021 

Datum  Locatie  Jaarlijks terugkerende onderwerpen 

25 september 2019 Gevers Jaarverslag GMR 
Jaarplan 
 

15 oktober  Presentatie KMS (kwaliteitsmanagement systeem) 
Uitwerking koersplan met bestuur 
 
 

10 november  Microsoft-teams (Concept) Begroting 2021 
Reglementen GMR (2-jaarlijks) 
Bestuursformatieplan 
Jaarplan 
Bekwaamheidsdossier (WKM) 
Integraal beleidsprotocool (IBP) AVG 

 9 februari 2021  Kompas Begroting 2020  
Jaarplan 
Personeelsbeleidsplan 

22 april 2021 Gevers (Vergadering indien nodig) 

22 juni 2021 Fortgens IPB personeelsbeleidsplan 
Oudertevredenheidspeiling 
 

Eerste vergadering 
volgend schooljaar 2021 

Kompas Jaarverslag GMR 
Oudertevredenheidspeiling analyse 

 

 
Actie lijst 

Wie Wat Wanneer 

ALLEN Reageren naar Jaap over notulen Een week na de concept notulen zijn 
rondgestuurd. 
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Heiltje Nieuwe datum plannen scholing (G)MR Voor einde schooljaar 

   

   

   

 

 
 


