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Algemene Ledenvergadering PCSV 

Verslag van de algemene ledenvergadering, gehouden op maandag 25 juni 2019 
op Het Kompas.

1) Opening en mededelingen

2) Jaarverslag en jaarrekening 2018

3) Vaststellen verslag ALV 25 mei 2018 en 15 januari 2019
4) Vertrek algemeen directeur
5) Overdracht voorzitterschap
6) Koersplan 2019-2023

7) Rondvraag en sluiting

1) Opening en mededelingen

De voorzitter opent de ALV en heet alle leden welkom. Er zijn geen mededelingen.

2) Jaarverslag en jaarrekening 2018

De bestuursvoorzitter, Pieter Kuijt, licht het jaarverslag toe.

Hij licht als eerste de onderwijskundige CITO-resultaten per scoregroep toe. Het zou 
goed zijn om een keer een klas te volgen hoe deze zich in de loop van het jaar ontwikkelt.
Dit om iets meer te kunnen zeggen over de kwaliteit van onderwijs versus het 
ontwikkelingsniveau van een groep. Er is geen vergelijking gemaakt met andere scholen.
Verzoek komt van de leden om dit volgende keer te vergelijken met andere scholen en 
hier wat dieper op in te gaan.

Het ziekteverzuim is onder het landelijk gemiddelde. Per school is het maximale budget 
ingezet voor werkdrukverlichting.
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Opmerking van een leerkracht is dat ziekte van invloed is geweest op de 
beschikbaarheid van dit personeel omdat de vrijgemaakte mensen dan toch voor de 
ziektevervanging zijn ingezet. Uitgangspunt is om structureel te investeren in personeel 
door te trainen en op te leiden.
Benoemd wordt dat we het eigen vermogen gebruiken om hierin bij te dragen.

Het steunfonds is een erfenis die in een steunstichting is omgezet. Dit fonds loopt in 
vermogen helaas terug vanwege de rentepercentages maar op de lange termijn hoopt de
stichting dat ze hier iets aan kunnen doen. Er volgt een toelichting van de steunstichting,
Hans Roovers.
Het fonds biedt op dit moment voor muziekonderwijs ondersteuning door 
vakleerkrachten in te zetten.

Er is sprake van een lichte teruggang in leerlingenaantallen.
Verwachtingen over leerlingenaantallen zijn echter stabiel omdat er ook sprake is van 
instroom en nieuwbouw.

De penningmeester, Robert Liesveld, geeft een toelichting op de jaarrekening. Er is geld 
uitgegeven en geï7nvesteerd waardoor we het eigen vermogen goed besteden maar dit 
vermogen ook iets afneemt.
Het Ministerie heeft besloten tot eenmalige uitkering aan leerkrachten wat effect heeft 
op de uitgaven. Daarnaast is er een maximum aan budget ingezet voor 
werkdrukverlagende middelen.
In reactie op enkele vragen verwijst Robert naar de exploitatierekening; deze laat iets 
meer zien over de kasstromen. Extra inkomsten komen op deze post terug. Belangrijkste
post zijn de middelen van de steunstichting. Daarnaast nog VVE kosten, IT-middelen, 
licenties e.a.

Vooruitkijkend kunnen we zeggen dat de overheid en gemeenten bewegen en dat ook de
leerlingenaantallen fluctueren. Dit vraagt verstandig omgaan met uitgaven en 
continueren van huidige beleid.
Er zijn geen spannende zaken die nu spelen. Inkomsten zijn gerelateerd aan de 
leerlingenaantallen. Begroting gaat uit van de bestaande aantallen leerkrachten.
Verwachting is dat we ook volgend jaar met een beperkt negatief saldo afsluiten.
Risico’s zijn:

 Regeringsbeleid
 Leerlingenaantallen
 Lerarentekort
 Ziekteverzuim
 Verantwoordelijkheid voor onderhoud van scholen
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De Fortgensschool is in gesprek met de gemeente over nieuwbouw. Dit zal nog niet aan 
de orde zijn voor de kortere termijn. Voorstel is om hier wel al aandacht aan te besteden 
en visie te ontwikkelen. Het gebouw moet fors onderhouden worden en zou of 
vervangen moeten worden of herbouwing.
Een leerkracht, Conny van der Krogt, geeft hierop een toelichting. Het gebouw voldoet 
wel bouwkundig maar niet aan de onderwijseisen en kwaliteit. Vanuit de Fortgens heeft 
men deelgenomen aan een bijeenkomst om na te denken over circulair bouwen; kijken 
naar alternatieven en te dromen.
Benoemd wordt dat het goed is om na te denken over visie, slimme constructies en 
planvorming zodat we hierin het proces kunnen aanjagen.

De vergadering stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast en verleent bet bestuur de-
charge over het gevoerde beleid. 

3) Vaststellen verslag ALV 25 mei 2018 en 15 januari 2019

Behalve complimenten zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

4) Vertrek algemeen directeur

Iepko Weijdema neemt per 1 augustus afscheid van de PCSV.

Iepko is 20 jaar werkzaam geweest bij de PCSV. Eerst als onderdirecteur. In 2007 heeft 
hij de overstap naar bovenschool gemaakt. Het hele proces rond de nieuwbouw Kompas 
wordt in het bijzonder genoemd; Iepko heeft dit voor een groot deel getrokken. Een 
grote prestatie is dat de scholen in een rustig vaarwater zijn gebleven.
Lastige dossiers en personele zaken heeft hij goed weten op te vangen en de sfeer en 
cultuur binnen de scholen weten te behouden. Het bestuur is bijzonder dankbaar voor 
zijn inzet.

Iepko geeft terug dat hij is gegroeid en blij is met het vertrouwen wat hij heeft gekregen.
Hij benoemt dat het goed is om ons te realiseren hoe goed we het hebben binnen PCSV.
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Er volgt een korte toelichting op de procedure bovenschoolse directeur door bestuurslid
Martijn Meijer.

5) Overdracht voorzitterschap

Het voorzitterschap wordt door Pieter Kuijt overgedragen aan Martijn Meijer.
Pieter ontvang een mooie fles wijn als dank voor zijn enorme inzet en betrokkenheid.
Martijn ervaart het als een eer dat hij het stokje mag overnemen en geeft kort een 
toelichting op de koers.

Benoemd wordt dat Robert Liesveld in zijn laatste periode zit als bestuurder en dat het 
bestuur dus op zoek is naar een nieuwe penningmeester.

6) Koersplan 2019-2023

De nieuwe voorzitter, Martijn Meijer, licht het nieuwe koersplan toe.
De vereniging zit op verschillende niveaus in een transitie; het is een visie en missie op 
hoofdlijnen. Een paar zaken worden toegelicht lichten waaronder de thema’s

 Digitaliseren
 PC-identiteit
 Personeel en organisatie (leerkrachtprofiel van de toekomst)
 Samenwerking en communicatie behoefte ouders

Het zijn belangrijke thema’s voor de nieuwe directeur om hier verder invulling aan te 
geven.
Punt van feedback is dat het een zeer algemeen document is en nog verdere invulling 
vraagt van de nieuwe bovenschoolse directeur.

7) Rondvraag en sluiting

Op vraag van de leden geeft de secretaris, Joost Cassee, een toelichting op de acties van 
afgelopen periode. Omdat het ledenbestand laag is zijn er 2 acties uitgezet.
Ten eerste is Wiscollect ingezet met informatie over de vereniging en de vraag aan 
ouders om lid te worden. Dit is alleen op het Kompas en de Gevers gebeurd. Deze actie 
heeft geleid tot een groei van 40 naar 200 leden. Dit vraagt nog actie richting Fortgens.
Ten tweede wordt het reglement aangepast zodat leden automatisch uitgeschreven 
worden nadat het jongste kind van school is, tenzij een lid aangeeft dat te willen blijven.
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Het huishoudelijk reglement vraagt daarvoor aanpassing; de statuten waarschijnlijk 
niet.
De volgende vraag is hoe we leden actiever kunnen betrekken. Dit vraagt nog om een 
vervolg.

Er zijn verder geen vragen. De voorzitter sluit de ALV af.
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