
1 

 

GMR PCSV CONCEPT NOTULEN                                                                      
  Woensdag 17-06-2020  
Locatie: Online, aanvang: 19.45 uur. Algemeen Directeur is afwezig 

 
Documenten (bijlagen) bij deze vergadering 

1. Agenda bijeenkomst 17-06-2020 
2. Concept notulen GMR-vergadering 22-01-2019 
3. Management rapportage evaluatie 

 
Uitgenodigd: 

School Oudergeleding Personeelsgeleding 

Kompas 
 

Erik van Fraassen 
evanfraassen@gmx.net 

Kirsten Oerlemans 
kirsten.oerlemans@kompas.pcsv.nl 

Gevers Henri Koopman 
henrikoopman@yahoo.com 

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

Fortgens Berend Brasjen 
berendcheryl@gmail.com 

Ria van Duijn 
ria.vanduijn@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 is voorzitter. 
Heiltje van Rijn maakt verslag. (m.b.v. 
aantekeningen Kirsten) 

 
Bijlage 1 
 
 

 
Ter vaststelling  

Kirsten sluit later aan bij de vergadering. Angele is afwezig i.v.m. andere verplichtingen. De agenda wordt 
vastgesteld met toevoeging van de volgende onderwerpen; nieuwbouw Fortgens en duurzame inzetbaarheid op 
de scholen. 
 

2 Korte mededelingen 

• Directeur Gevers 

• Directeur Fortgens 
 

 Ter informatie 

De start van beide nieuwe directeuren van de Fortgens en de Gevers is goed verlopen. 
 

3 Verslag vorige vergadering (22-01-2020) 

• Goedkeurig notulen 

• Bespreken actiepunten 
 

Bijlage 2  
Ter vaststelling 

De notulen zijn goed gekeurd.  
Bespreking van de actiepunten: 
Er is genoeg animo voor (na)scholing voor de (G)MR. Deze avond zal in oktober/november worden ingepland. 
Na de scholingsavond zal een borrel worden gehouden zodat de MR-leden van de verschillende scholen elkaar 
informeel kunnen ontmoeten en elkaar beter leren kennen.  
De GMR vroeg waarom er geen Leerlinggewichten op de begroting staan. Leerlinggewichten bestaan niet meer 
in het onderwijs. 
IB-contact tussen de verschillende scholen is opgestart. De IB-ers hebben nu meer contact onderling. 
 

4 Corona crisis 
• Wat zijn de ervaringen 

• Wat is de mogelijk impact voor de 
kinderen, scholen en bestuur? Denk aan 
achterstanden, ervaringen van het 
personeel. 

 
 

 
Ter informatie 
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• Hoe gaan we hier mee om? 
 

Het is een vreemde tijd voor de scholen geweest. Door de sluiting van de scholen, hebben de leerkrachten hun 
onderwijs anders moeten vormgeven. Op de scholen is ervoor gekozen om naast herhaling en verrijkingsstof 
ook nieuwe leerstof aan te bieden. De scholen hebben hierdoor nieuwe kennis opgedaan in op afstand lesgeven. 
Welke aspecten willen wij hiervan behouden in onderwijs, denk aan digitale verwerking van de opdrachten, het 
continurooster, media wijsheid en extra uitdaging. De GMR vindt het belangrijk dat de opgedane kennis wordt 
verzameld, vastgelegd en geëvalueerd. 
Kunnen deze digitale onderwijsvormen worden gebruikt voor onderwijs op afstand voor bijv. zieke kinderen 
en/of voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben? Zorgen de digitale onderwijsvormen voor minder 
werkdruk bij de leerkrachten en kunnen ze voor kostenbesparingen zorgen? 
 

5 Uitgestelde stukken en onderwerpen 

• Bekwaamheidsdossier (WKM) 

• Medezeggenschap regelementen 
ondertekenen 

• Bestuur formatieplan en strategisch 
personeelsplan 

• Integraal beleidsprotocool (IBP) AVG 

• Nieuwe functieschalen directie en 
ondersteunend personeel 

  
Ter informatie 

• Het bekwaamheidsdossier (WMK) is gedeeltelijk geïmplementeerd en zal worden vervolgd in het 
nieuwe schooljaar. 

• De medezeggenschap regelementen worden volgend schooljaar ondertekend. 

• Het bestuur formatieplan en het strategische personeelsplan zijn nog niet af. Het afgelopen jaar is de 
formatie op de scholen gebaseerd op het jaar daarvoor. De personeelskosten zijn op dit moment hoog. 
Het plan moet een duidelijk koers gaan geven. Het bestuur wil door natuurlijk verloop saneren, 
efficiënter werken en de personeelskosten naar beneden brengen. De GMR wil de koers goed blijven 
volgen om te kijken welke effecten dat heeft voor de scholen. 

• Er is een start gemaakt met het integraal beleidsprotocool (IBP) AVG. Er is een check geweest op alle 
scholen. De grote lijnen zijn in orde, er zijn wat kleine aanpassingen nodig. Wij hebben het plan nog 
niet ingezien, dit is uitgesteld naar volgend schooljaar. 

• De nieuwe functieschalen voor directie en ondersteunend personeel hebben vertraging opgelopen, dit 
is doorgeschoven naar het nieuwe schooljaar. 

 

6 Jaarplan PCSV 2020 

• Management rapportage evaluatie 

Bijlage 3 
 

Ter informatie 

Wij hebben de management rapportage besproken. De GMR ziet dat er veel punten vanuit het jaarplan in de 
rapportage zijn opgenomen, maar een duidelijke koppeling mist. Tijdens de vorige bijeenkomst is besproken dat 
het jaarplan wordt gebruikt om voortgang te rapporteren aan bestuur en GMR. Het geeft inzicht in wat Angele 
een bepaalde periode heeft gedaan. Wij vinden het jammer dat een aantal cijfers en data nog niet beschikbaar 
was toen deze rapportage werd verzonden. Bij de data over ziekteverzuim was het moeilijk te duiden wat deze 
precies in houden, omdat het niet in een context was geplaatst. Daarnaast misten wij een tijdplan in de 
rapportage, waardoor tussentijds evalueren lastig is. 
 

7 Vergadering met het bestuur 
• Hoe en wanneer gaan we dit 

organiseren? 

 Ter informatie 

De geplande vergadering met het bestuur is vanwege de corona niet doorgegaan. Henri heeft contact gehad 
met het bestuur voor een nieuwe datum. Deze zal waarschijnlijk in het nieuwe schooljaar plaatsvinden. Het 
voorstel is om dan op 1 van de scholen bij elkaar te komen. 
De volgende onderwerpen willen wij graag bespreken:  

• Wat verwacht het bestuur van ons; hoe willen ze de samenwerking vormgeven. 

• Langetermijnvisie personeelsbestand/boven formatief aannemen en effect op meerjarenbegroting. 

• Hoe ziet het bestuur de rol van Angele in de verbinding maken tussen de verschillende scholen en hoe 
wordt de identiteit van de individuele scholen toch gewaarborgd? 

 

8 Start volgend jaar (G)MR  Ter informatie 
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• Voorstel eerste vergadering di 15 sept, 
do 17 sept, di 22 sept en do 24 sept 

• Scholing 
 

De volgende vergadering zal 15 september plaats vinden, locatie Gevers om 19.45. Kirsten en Ria gaan volgend 
schooljaar uit de GMR.  
 

 Bijgekomen punten 

• Nieuwbouw Fortgens 

• Duurzame inzetbaarheid en werkdruk 
verminderingsgelden. 

 

  

• Op dit moment is er geen medezeggenschap vertegenwoordig in de projectteams van de nieuwbouw 
van de Fortgens. Hoe wil de vereniging dit organiseren? Hoort de medezeggenschap van de 
nieuwbouw in de MR of GMR thuis.  

• Op de Gevers is onduidelijkheid over hoe de duurzame inzetbaarheidsuren kunnen worden ingezet. De 
personeelsgeleding van beide andere scholen weet ook niet precies hoe het bij hen op school wordt 
ingezet. Dit onderwerp zal gevolgd blijven worden en meegenomen naar volgend schooljaar. 

• Heiltje wil graag weten hoe de werkdrukverminderingsgelden worden ingezet op de beide andere 
scholen. Het geld wordt gebruikt om vakdocenten in te huren, voor extra handen in de klas en om vrij 
geroosterd te worden voor administratieve taken. De MR-personeelsgeleding heeft hierin een 
controlerende rol. 

 

9 
 

Rondvraag 
Sluiting  

  

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
Afsluiting om 22.00 
 
Vergaderrooster 2019 – 2020 

Datum  Locatie  Jaarlijks terugkerende onderwerpen 

26 september 2019 Kompas Jaarverslag GMR 

15 oktober Bij Sita thuis (Fortgens)  

19 november  Gevers (Concept) Begroting 2020 
Regelementen GMR (2-jaarlijks) 

22 januari 2020  Kompas Begroting 2020 & Jaarplan 

24 maart 2020 Fortgens Jaarverslag 
Jaarplan PCSV 
Kwaliteit en bekwaamheidsdossier 
(Vergadering indien nodig) 

9 juni 2020 Gevers Bekwaamheidsdossier 
Jaarplan PCSV 
Beleidsplan AVG 
Nieuwe functieomschrijvingen en salarisschalen van directie en 
ondersteunend personeel 

15 september 2020 Gevers Bekwaamheidsdossier (WKM) 
Medezeggenschap regelementen onderteken 
Bestuur formatieplan en strategisch personeelsplan 
Integraal beleidsprotocool (IBP) AVG 
Nieuwe functieschalen directie en ondersteunend personeel 
Jaarverslag GMR 
 

 

Actie lijst 

Wie Wat Wanneer 

ALLEN Reageren naar Heiltje over notulen 

 

Een week na de concept notulen zijn 
rondgestuurd. 
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Angele Hoe wordt ervoor gezorgd dat er 
medezeggenschap is bij de nieuwbouw bij de 
Fortgens 

z.s.m. 

Ria   

Heiltje Controleren websites op statuten en 
regelementen. 

Heiltje vraagt Nancy stand van zaken van gedeelde 
map GMR 

Vraagt Nancy om te helpen de scholingsavond 
voor de (G)MR te regelen. 

z.s.m. 

z.s.m. 

 

z.s.m. 

Henri Agenderen: Ondertekenen regelementen 

Henri neemt contact op met bestuur voor nieuwe 
vergaderdata. 

Schooljaar 2020-2021 

z.s.m. 

 

 

 
 


