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GMR PCSV     NOTULEN                                                         
Dinsdag 22-11-2022  
Locatie: Fortgens   Aanvang: 19.30 uur.  

 
Documenten (bijlagen) bij deze vergadering 

1. Agenda bijeenkomst 22-11-2022 
2. Concept notulen GMR-vergadering 26-09-2022 
3. Begrotingsboek 2023 vs1 concept 

 

Notulist:  

Uitgenodigd: 

School Oudergeleding Personeelsgeleding 

Kompas 
 

Arjanne Ammerlaan 
Arjanneammerlaan@gmail.com 

Albert Pauw 
Albert.pauw @kompas.pcsv.nl 

Gevers Dieuwerke Luiten 
dieuwerke.luiten@gmail.com 

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

Fortgens Berend Brasjen 
bjbrasjen@outlook.com 

Karin Vletter 
Karin.vletter@fortgens.pcsv.nl 

 
 

Algemeen Directeur PCSV ad interim Anco van Molenbroek 
anco.vanmoolenbroek@pcsv.nl 

 
  

 Onderwerp en toelichting Bijlage Doel  

1 Opening en welkom, vaststellen agenda 

 
 
Bijlage 1 

 
Ter vaststelling  

 

2 Vaststellen agenda   
 

 

3 Verslag vorige vergadering (12-04-2022) 

• Goedkeurig notulen 26-09-2022 

• Wat doen we met de ontbrekende 
notulen? 

Bijlage 2  
Ter vaststelling 

 Notulen van 26-09-2022 zijn goedgekeurd.  
Deze notulen komt op de website.  

 

4 Korte mededelingen van de algemeen directeur 

• AVG 

• Nieuwbouw Fortgens 

• Traject waarderend leiderschap 

• Sociale veiligheid 
 

 Ter informatie 

 • AVG 
De docenten hebben een cursus AVG gedaan voor het einde van deze maand. Er zaten 
nuttige dingen in de cursus, sommige onderdelen waren niet van toepassing. Er is meer 
bewustwording gecreëerd bij de docenten.  

• Nieuwbouw Fortgens 
Het stond in de krant dat het is uitgesteld naar 2026 in plaats van 2024. In de 
bestuursvergadering is er besproken over het achterstallig onderhoud van het huidige 
gebouw. Vanuit bestuur nog actie naar gemeente over gang van zaken, het is vervelend dat 
het via de krant werd medegedeeld. Er was een huisvestingsbijeenkomst vanuit de 
gemeente geweest, het bestuur was laat uitgenodigd waardoor zij niet aanwezig konden 
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zijn. Anco heeft vanmiddag de ambtenaar telefonisch gesproken, die wilde graag een 
formeel gesprek. Bestuur gaat een brief opstellen wat voor gevolgen het besluit heeft en hoe 
de gemeente kan toekomen in de extra kosten.  
Ook Nuts en Emmaus hebben nadelen van het besluit. En het lijkt alsof gemeente geen 
rekening houdt met verplaatsen van scholen en dan ook de leerlingen stroom.  
Panta Rei vindt het ook vervelend, maar voelt de druk minder.  
Team Fortgens: voelt beperkingen qua lesgeven omdat ze niet meer kunnen vernieuwen. Ze 
kunnen nu niet het onderwijs geven wat ze graag zouden willen. Onderwijsontwikkeling 
wordt belemmerd.  

• Traject waarderend leiderschap 
3 cursusdagen zijn al gegeven. Iedereen is op eigen manier een plan uit te voeren over het 
implementeren van het waarderend leiderschap. Anco is te spreken over het traject. Hij ziet 
dat het wordt toegepast in de organisatie. Functioneringsgesprekken worden op een andere 
manier gehouden. Evaluatie van het project vindt plaats na de zomer.   

• Sociale veiligheid 
Volgende stap: alle directeuren willen wel de M5 aanpak invoeren. Morgen op het kompas 
uitleg over deze aanpak. De minister komt tegemoet omdat er op iedere school een 
meldpunt voor incidenten moet zijn. De Gevers is qua team nog niet zo enthousiast. 
Fortgens heeft nog geen ervaring met deze aanpak.  

• Strategische personeelsplan  
Bestuur formatieplan is helaas nog niet gelukt. Het proces voor een strategisch 
personeelsplan loopt. Tijdje geleden met Nancy en bestuur gezeten aan het strategisch 
personeelsplan, koersplan. Meer overleg gehad over functies bijvoorbeeld over de 
administratie. Hoe wordt dit vormgegeven, per school of vanuit boven schoolse formatie.  

 

5 Begroting 2023 concept 
 

Bijlage 3 Ter bespreking 
 

 Voorbespreking: 
- Blz 8: ouderbijdragen? Hoe zit dat? TSO?  
- Hoe is er rekening gehouden met het oude gebouw qua energie? 
- Tabel 5.3? hoe zit dat.  

Met Anco: 
Versie 3:  
Vorig jaar gebruik van Marcus Driessen, met eigen invoer. Nu weer OHM begroting in gebruik. Er 
stonden een aantal dingen niet goed met name de personeelskosten. Nu tekort van +/-47000.  
Nog niet alles rond de meerjarenbegroting uitgewerkt. Al het personeel zit erin. Ook de kosten van de 
vakleerkrachten van de NPO gelden. Van 2024 en verder nog negeren.  
Voor 2023 kosten met name personeel, energie(50%) en materiele lasten(10%). Christiaan gaat nog de 
begroting doorlopen. Voor nu een stukje inzicht, Anco verwacht dat de begroting in december rond te 
hebben. Ook de meerjarenbegroting.  
Vragen:  
Tabel 5.3 begrotingen per school worden verwerkt in dit schema. Streven is naar 0 onderaan de streep.  
Tabel 5.4 ouderbijdragen → is dat het TSO van de Gevers? Posten kloppen niet qua kosten en baten.   
Ingrijpend onderhoud van 122500, welk ingrijpend onderhoud wordt hiervan bekostigd?   

  

 

6 Memo organisatiestructuur  Ter bespreking 

 Concept memo is gisteren besproken in het bestuur. Ze zijn er nog niet uit.  
- Besturend toezicht 
- Scheiding tussen bestuur en toezicht is fragiel 
- Een stichting, of directeur bestuur een betere vorm.  
- Alle directeuren hebben gesprek gehad met bestuur over profiel algemeen directeur 
- Hoe bovenschools bestuur inrichten is besproken met de directeuren 
- Beknopte evaluatie van het koersplan is besproken, met SWOT analyse die als handvat wordt 

genomen qua nieuw ambitieus koersplan.  
vraag: wat missen de directeuren? Meer boven schools beleidsvoering. Met huidige formatie van 
algemeen directeur kan er weinig aan beleid worden gewerkt. Dus meer streven naar algemeen 
directeur, beleidsmedewerker(0,6 fte) en fulltime administratief medewerker.  
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Willen we wel meer overhead functies? Hebben de directeuren is gemist? Of hebben ze taken gedaan 
waardoor ze niet zelf aan beleid toekomen?  

 

7 Update bestuursvorm/vervanging Angele  Ter informatie 

 Zie 6 
Anco blijft tot juli 2023. In januari profiel van algemeen directeur bekend.  
Welke opdracht ligt er nog voor Anco: 

- Memo organisatiestructuur 
- Vervanging van Ria de Graaf  
- Lopende dingen zoals sociale veiligheid M5 aanpak, Laurens is hier ook mee betrokken.  
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Rondvraag 
Sluiting  

  

 Geen vragen.  

 
 
Vergaderrooster 2020 – 2021 

Datum  Locatie  Onderwerpen voor de vergadering 

26 september 2022 Kompas  

22 november 2022 Fortgens  

19 januari 2023 Gevers Memo organisatiestructuur.  
Rapport van de inspectie 

22 maart 2023 Kompas  

17 mei 2023 Fortgens  

29 juni 2023 Gevers  

   

 

Actie lijst 

Wie Wat Wanneer 

Berend 

 

Neemt contact op met Nancy betreft 
consistentie van naamgeving van de 
scholen. Op de website van PCSV staat PC 
basisschool Gevers Deynoot, PC basisschool 
Het Kompas, Fortgensschool. 

Voor 22 November 2022 

 

   

   

   

   

 

 

 

 
 


