
GMR JAARVERSLAG        SCHOOLJAAR   2019 – 2020 

 

1. Aantal vergaderingen 

De GMR is in dit schooljaar vijf keer bij elkaar gekomen waarvan één vergadering online 

heeft plaats gevonden. Door de coronacrisis is er is één vergadering uitgevallen. 

De vergaderingen vinden roulerend plaats op de drie scholen, van 19.45 – 22.00 uur. 

De bovenschoolse directeur is op twee vergaderingen aanwezig geweest. 

 

2. Samenstelling van de GMR 

De samenstelling van de GMR was afgelopen jaar: 

School  Oudergeleding  Personeelsgeleding  

Kompas   Erik van Fraassen  Kirsten Oerlemans  

Gevers  Henri Koopman  Heiltje van Rijn (secretaris) 

Fortgens  Berend Brasjen  Sita Verburg t/m oktober daarna 
nam Ria van Duijn het over 

Aan het eind van het schooljaar hebben we afscheid genomen van Ria van Duijn en Kirsten 
Oerlemans. Ria haar zittingstermijn zit erop en Kirsten gaat weg bij het Kompas. 

3. Globaal overzicht van besproken onderwerpen: 

26-09-2019 Dit schooljaar zijn er meerdere nieuwe GMR-leden bij de GMR gekomen. 
Angele is in september gestart als Algemeen Directeur bij de pcsv.  
 
Er worden dit schooljaar twee nieuwe directeuren gezocht voor de 
Fortgens en de Gevers. 
 
De GMR-statuten zijn voor de zomervakantie geactualiseerd. De GMR-
reglementen moeten dit schooljaar nog worden geactualiseerd. 

15-10-2019 Dit schooljaar zijn er meerdere nieuwe GMR-leden en daarom is er een 
extra vergadering gepland om elkaar beter te leren kennen en de taken 
binnen de GMR te verdelen.  
 
Verder is er besproken hoe onze rol de afgelopen jaren is geweest ten 
opzichte van de algemeen directeur en het bestuur en welke rol wij graag 
in de toekomst willen vervullen.  
 
Er is in eerdere jaren afgesproken dat het GMR-reglement tweejaarlijks 
ter tafel komt voor actualisatie. Dit schooljaar worden de regelmenten up 
to date gemaakt.  

19-11-2019 Er moeten dit schooljaar twee nieuwe directeuren worden gezocht voor 
de Fortgens en de Gevers. Er is deze vergadering een stand van zake 
gegeven. 
 
Er wordt dit schooljaar een nieuw meetinstrument voor leerkrachten 
gezocht. Voor dit schooljaar gaat er een lesobservatieformulier gebruikt 
worden dat op alle drie de scholen hetzelfde is. 
 



De begroting van dit jaar komt veel slechter uit dan het al begrote tekort. 
Veel extra kosten zijn terug te leiden naar het inhuren van interim-
directeuren en de wervingsprocedure van nieuwe directeuren. Er gaat 
worden gekeken naar mogelijke kostenbesparingen. 
 
De PCSV is een vereniging waarbij alle ouders op de scholen lid kunnen 
worden. Het ledenaantal loopt helaas terug.  
 

22-01-2020 Wij zijn deze vergadering bijgepraat over de werving van de nieuwe 
directeuren. 
 
Er komt een bovenschools kwaliteitsmanagementsysteem (WMK). Hoe dit 
er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. 
 
We hebben een aantal vragen gesteld over de meerjarenbegroting en wat 
de visie is met betrekking tot het personeelsbeleid. 
 
Daarnaast hebben wij het jaarplan van de PCSV besproken. In het jaarplan 
zijn de visie en het koersplan aan doelen en een planning gekoppeld. De 
algemeen directeur wil via dit plan haar eigen handelen evalueren. 
 
Ook zijn de medezeggenschapsreglementen goedgekeurd en deze 
worden de volgende vergadering ondertekend. 
 

17 06 2020 
 

Deze bijeenkomst vindt digitaal plaats vanwege corona. De vorige 
bijeenkomst is hierdoor komen te vervallen. 
 
Wij waren blij te horen dat zowel de nieuwe directeur van Fortgens als 
van de Gevers goed aan hun nieuwe baan zijn begonnen. 
 
Tijdens de sluiting van de scholen hebben de scholen nieuwe kennis 
opgedaan m.b.t. het op afstand onderwijs geven. De GMR is benieuwd 
welke aspecten de scholen kunnen behouden in het onderwijs. 
 
We hebben de voortgang van het jaarplan besproken. Er wordt een 
nieuwe bijeenkomst samen met het bestuur gepland. 
 
Wij hebben de managementrapportage besproken. De GMR ziet dat er 
veel punten vanuit het jaarplan in de rapportage zijn opgenomen, maar 
een duidelijke koppeling mist. 
De voortgang van de nieuwbouw van de Fortgens is besproken. Volgend 
schooljaar wordt dit onderwerp verder besproken in de MR van de 
Fortgens. 
 
De volgende onderwerpen zijn door de corona crisis uitgesteld naar 
volgend schooljaar: bekwaamheidsdossier, bestuursformatieplan en 
strategisch personeelsplan, Integraal beleidsprotocol AVG en de nieuwe 
functieschalen directie en ondersteunend personeel.  
 

  

4. Contact met het bestuur 



Dit jaar is er één contactmoment geweest tussen de GMR en het bestuur: op 8 juli heeft de 

GMR met een deel van het  bestuur een online meeting gehad. De volgende onderwerpen 

zijn besproken: 

• Wat verwacht het bestuur van de GMR, en hoe wil ze de samenwerking vorm gaan geven? 

• Wat is de langetermijnvisie op het personeelsbestand / het beleid om ‘boven formatief’ aan 

te nemen, en het effect op de meerjarenbegroting? 

• Hoe ziet het bestuur de identiteit van de PCSV, in combinatie met de identiteit van de drie 

scholen? Welke rol speelt de algemeen directeur hierin? 

• Voorstel beëindigen deelname vervangingsfonds. 

• Voorstel invulling steunstichting door GMR en bestuur. 

 

5. Ontwikkelingen  

Belangrijke ontwikkelingen waren dit schooljaar de werving van de nieuwe directeuren, de 

implementatie van WKM, de negatieve begroting en de sluiting van de scholen. Het 

strategisch koersplan wordt volgend schooljaar uitgediept. 

 

 

 

 

 

Heiltje van Rijn 
Secretaris GMR 

Juli 2020 


