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GMR PCSV     Notulen                                                                            
Dinsdag 10-11-2020  
Locatie: google teams                  aanvang: 19.45 uur.  Angele sluit aan vanaf 20.15 

 
Documenten (bijlagen) bij deze vergadering 

1. Agenda bijeenkomst 10-11-2020 
2. Beleidsnotitie kwaliteitszorg  
3. Concept notulen GMR-vergadering 29-09-2020 
4. Integraalbeleidsprotocool 
5. Powerpoint van het inspectiebezoek 

 
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 

 

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

 
   

 Onderwerp en toelichting Bijlage Doel  

1 Opening en welkom, vaststellen agenda 

Henri Koopman is voorzitter. 
Heiltje van Rijn maakt verslag.  

 
Bijlage 1 
 
 

 
Ter vaststelling  

Bij de agenda voegen we: bij pnt 7: Hoe visie op beeldmerk   en   Koersplan. 

 

2 Notulist taken verdelen  Ter overleg 
Op verzoek zal Jaap het verslag van deze vergadering maken. 

We bespreken het verslag vorige vergadering. We verschillen van mening over het waarderen van informatie die we 
hebben gekregen. We besluiten alert te blijven op de informatie die we als GMR krijgen. 

De management rapportage is nog niet beschikbaar, omdat de cijfers van het 3de kwartaal nog niet compleet zijn. Dit 
wordt in januari 2021 verwacht. 

 

3 Beleidsnotitie kwaliteitszorg Bijlage 2 Feedback 

 

4 Social schools 

• Wat is het doel van de berichtjes en 
welke boodschap willen we 
overbrengen. 

 Ter overleg 

Het bestuur vraagt zich af welke zaken er worden gedeeld inzake de GMR op socials schools en hoe deze 
worden gedeeld. 
Doel: informatie naar ouders, bekendmaking van belangrijke zaken, betrokkenheid van ouders vergroten. 
Verwijzen naar info op de school-/verenigingswebsite zoals notulen. Het bestuur zou ook hierop wat kunnen 
plaatsen. 

 
Angele sluit aan 
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5 Korte mededelingen 

• Medezeggenschap regelementen 
onderteken. 
 

 
 

 
Ter informatie 
 

Regelement is ondertekend. 

 

6 Verslag vorige vergadering (29-09-2020) 

• Goedkeurig notulen 

• Bespreken actiepunten 
 

Bijlage 3  
Ter vaststelling 

Verslag vergadering 29-9-2020 is goedgekeurd. 

De scholing voor (G)MR leden is bij Verus geregeld. Voorstel op 26 jan van 19.30-22.00 op het Kompas. 
Indien nodig kan het digitaal. Voorkeur gaan uit naar live. 
Willen afsluiten met gezamenlijke borrel met alle (G)MR leden. 

Er komt een gezamenlijke verenigingsstudiedag in maart. Indien nodig zal dit digitaal zijn. 

GMR-reglement is getekend. 

Er is gemeenschappelijk GMR SharePoint. Jaap en Gerda worden toegevoegd. (Vragen aan Nancy.) 
 

 

7 WMK 

• Stand van zaken 

 
 

Ter informatie 

Er is een visiebijeenkomst geweest. (15 okt) Daar werd o.a. uitgelegd hoe gewerkt wordt met beleidsnotitie 
kwaliteitszorg. Er is zeker 3 jaar nodig om de systematiek te implementeren.  
Er is een 4 jaren planning. Die zal nog aan de GMR gestuurd worden. 
De bijlagen waarnaar verwezen wordt in de beleidsnotitie zijn uit het Koersplan en bij Angele in te zien. 
 

 

8 Personeelsbeleidsplan 

• Stand van zaken 

Bijlage 3 
 
 

 
Ter informatie 

Is moeilijk uitzoeken. De documenten van vorige alg dir staan in 1 map met diverse namen. Het nu voorliggend 
personeelsbeleidsplan is als enige gevonden en moet nog gestudeerd en aangepast worden. 
Gevraagd wordt of MR personeelsgeleding dit wil doornemen en opmerkingen/aanvullingen aan Angele 
doorgeven. Heiltje wil dit doornemen. 
Er was sprake van professionalisering en van schaal L10 naar L11 gaan. Maar niet iedereen wil een master doen. 
Angele zegt dat dit onderdeel eruit gaat. 
Opmerkingen vóór half januari aanleveren. 
GMR zal later een compleet concept krijgen. Komt op agenda 9 februari. Vergadering van 22 april vaststellen 
van het stuk. 

 

9 Intergraal beleidsprotocool (IPB) AVG 

• Stand van zaken 

Bijlage 4 Ter informatie 

Het IBP is in concept klaar. Komt voor volgende GMR-vergadering beschikbaar. 

 

10 Inspectie bezoek 

• Hoe is het gegaan? 

Bijlage 5 Ter informatie 

Er is en desk-research gedaan. Een compact onderzoek. Hierbij betrokken (online) Martijn, Jan Willem, Angele, Ria en 
Ilse. 
Er is bevraagd over:  
corona maatregelen 
kwaliteitsbewaking 
financieel toezicht 
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Onderzoek verliep positief en geen problemen. 
Wel aanbeveling: 
Niet meer sturen op eindresultaat maar op referentiescore. De norm mag wel omhoog. 
Het toepassen van de code good governance vraagt meer ‘ruimte’ tussen bestuur en alg directeur. Deze zijn nu teveel 
verweven. Het bestuur kan niet tegelijk leiding geven en toezicht houden. Er zal een managementstatuut moeten 
komen. Inspectie verwacht dat dit in 2 jaar is veranderd. 
Vraag is waarvandaan deze verandering moet komen. 
In ieder geval zullen het bestuur en de GMR hiermee moeten instemmen.  
Wat de rol van de algemene ledenvergadering hierin is, is niet duidelijk. 

De inspectie zal geen rol kunnen spelen bij de nieuwbouw van de Ds. Fortgensschool. 

 

10 
 

Rondvraag 
Sluiting  

  

Nieuwbouw Fortgens. 
In mei was raadsvergadering. Bleek dat budget is gehalveerd. Er zou onderzocht worden over samenwerking met 
Nuts.  
Vraag om te onderzoeken door gemeente:  
1. bouwlocatie   
2. externe kostendragers (bv grond huidige Fortgens). Het bleek dat dit onderzoek nog niet in gang is gezet. 
De Nuts wil in principe niet met de Fortgens. Phanta Rei wil samen met Emmaus. 
Er is vragenlijst naar wethouder gestuurd. Deze wil dit eerst intern bespreken. 
Op 30 nov is er gesprek met wethouder. 
Bij de begrotingsbespreking is er amendement ingediend voor budgetverhoging en vaststellen voorbereidingskrediet. 
Zijn niet aangenomen. 
Er dient voor 1 april een bouwaanvraag worden ingediend. CDA is bang dat de nieuwbouw wordt uitgesteld naar 
nieuwe raadsperiode. Bestuur wil echter wel doorgaan. 
Fortgens heeft artikel in krant geplaatst. Vraagt zich af welke actie er gevoerd moet gaan worden.  School gaat verder 
met voorbereiden. 
Angèle wil laten onderzoeken of het bestaande gebouw gerenoveerd kan worden met het budget van 1,5 milj dat nu 
beschikbaar is. Aangezien er met dit budget geen nieuwbouw gerealiseerd kan worden. 

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

 9 februari 2021  Kompas Begroting 2020  
jaarplan 

22 april 2021 Gevers (Vergadering indien nodig) 

22 juni 2021 Fortgens  
 

Eerste vergadering 
volgend schooljaar 2021 

Kompas Jaarverslag GMR 
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Actie lijst 

Wie Wat Wanneer 

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

Gerda, Jaap en Heiltje Feedback geven op personeelsbeleidsplan Voor half januari 

Henri Ondertekenen reglementen z.s.m. 

   

   

 

 

 
 


