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GMR PCSV     Notulen                                                                             
Dinsdag 22-04-2021  
Locatie: Microsoft-teams                 
Aanvang: 19.45 uur. Angele en Rinus Cost sluiten aan vanaf 20.15 

 
Documenten (bijlagen) bij deze vergadering 

1. Agenda bijeenkomst 22-04-2021 
2. Concept notulen GMR-vergadering 09-02-2021 
3. Jaarplan 2020 – 2021 evaluatie 
4. Dashboard WMK 1e kwartaal 2021 
5. Extra uitleg begroting 2021 

 
Aanwezig: Erik, Henri, Berend, Gerda, Heiltje, Jaap en vanaf 20.15 Angele en Rinus Cost 
 
   

 Onderwerp en toelichting Bijlage Doel  

1 Opening en welkom, vaststellen agenda 

Henri Koopman is voorzitter. 
Heiltje maakt een verslag.  

 
Bijlage 1 
 
 

 
Ter vaststelling  

 

2 Scholing (G)MR 

• Wordt ivm covid-restricties naar het 
nieuwe schooljaar verplaatst. 

  

De scholing wordt verplaatst naar september. 
 

3 Vergadering met het bestuur plannen. 

• Voorstel data 

• Welke onderwerpen willen wij 
bespreken? 

  

Het bestuur komt met een dataplanner voor de gezamenlijke vergadering. Er wordt overlegd welke 
onderwerpen wij willen inbrengen in de vergadering met het bestuur. 
 
Angele en Rinus Cost sluiten aan om 20.15 
 

4 AVG 
- Rinus komt uitleg geven over het AVG-

beleid 
- Wie doet wat? 
- Goedkeuring beleidsstukken die vorige 

vergadering zijn besproken. 
 

 
 
 

 
Ter goedkeuring 

In het verleden was OHM verantwoordelijk voor het AVG-beleid binnen de PCSV. Dit verliep niet naar wens, 
daarom is dit nu uitbesteed aan het bedrijf Privaty. Rinus Cost is namens dit bedrijf onze functionaris 
gegevensbeschermer. Hij heeft op dit moment een rol bij de implementatie van het AVG-beleid. Wanneer alles 
is opgezet zal hij een adviserende en controlerende rol hebben. Nancy is op dit moment bezig met de 
implementatie van het AVG- beleid, ze vervult de rol van privacy officer. 
Voor het AVG-beleid wordt het programma PCC gebruikt. In dit programma worden alle documenten gezet die 
bij het AVG-beleid horen. Aan de ene kant is dat het toetsingskader waarbij wordt gekeken welke maatregelen 
en afspraken nodig zijn voor het beleid. Aan de andere kant zit er ook een verwerkingsregister in. Daarin staat 
een overzicht van alle gegevensstromen binnen de PCSV en hoe er wordt omgegaan met privacygevoelige 
informatie. 
Wanneer het hele beleid is uitgerold zal er regelmatig geëvalueerd en bijgesteld worden. De planning is om aan 
het einde van dit kalenderjaar hiermee klaar te zijn. 
Op tafel ligt deze vergadering het IBP (Informatie, Beveiliging en Privacy) beleid, dit is de kapstok van het hele 
AVG-beleid. Hieronder vallen alle protocollen en procesbeschrijvingen. De GMR zou het prettig vinden wanneer 
er een overzicht is van de structuur van de stukken en hun onderlinge hiërarchie. 
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Op de scholen zijn de directeuren verantwoordelijk voor het AVG-beleid, zij verantwoorden zich aan de 
algemeen directeur. De algemeen directeur is dus eindverantwoordelijke. Mogelijk kunnen op de scholen ook de 
ict coördinatoren een verantwoordelijke rol krijgen, omdat zij met veel informatie stromen te maken krijgen. 
Het allerbelangrijkst is dat alle personeelsleden zich bewust zijn van het AVG-beleid en zich verantwoordelijk 
voelen. Daarom zal er voor alle personeelsleden een e-learning module komen. Hierin wordt gedifferentieerd in 
basis en gevorderd niveau en onderwijspersoneel en onderwijsondersteunend personeel. Na het volgen van 
deze modules zijn de personeelsleden op de hoogte van de basisregels en principes. 
Er worden enkele vragen gesteld ter verduidelijking van het IBP-beleid en antwoorden gegeven. De GMR stemt 
in met het IBP-beleid en vindt het prettig om verder op de hoogte te worden gehouden over de implementatie 
van het AVG-beleid. 
 
 

5 Notulen Bijlage 2 Ter vaststelling 

De notulen worden ongewijzigd aangenomen. 
 

6 Korte mededelingen 

• Subsidie aanvraag voor nationaal 
onderwijsplan. 

• Oudertevredenheidspeiling 

• Continurooster 

 
 

 
Ter informatie 
 

Vanuit de overheid worden alle scholen verplicht om een subsidie aan te vragen om leerachterstandenwerken 
die mogelijke door de lockdown zijn ontstaan. De scholen moeten hiervoor een analyse maken en mogen 
daarna uit een menukaart met evidence based interventie kiezen. Deze keuzes worden samengevat in een plan 
dat ter instemming aan de MR-leden van de 3 scholen zal worden voorgelegd. De scholen zijn nu nog bezig met 
het maken van de analyse en in afwachting van de ‘menukaart’ van de overheid. Het is nog niet duidelijk hoe 
het geld zal worden verdeeld over alle scholen in Nederland. De algemeen directeur zou het waardevoller 
vinden als er structureel meer geld naar het onderwijs gaat en niet een eenmalige subsidie van 2 jaar die 
verplicht moet worden aangevraagd. 
 
De oudertevredenheidspeiling is uitgezet afgelopen periode en nu gesloten. De respons is eigenlijk te laag om er 
conclusies uit te trekken. Andere jaren was er ook een lage respons op de oudertevredenheidspeiling. Wel 
maken de directeuren een analyse van de uitkomsten. Die zullen worden besproken in het directieberaad, maar 
daar kunnen eigenlijk geen harde conclusie aan verbonden worden. De bovenbouwleerlingen en medewerkers 
hebben ook een tevredenheidspeiling ingevuld. 
 
Op de Fortgens en de Gevers is nu een peiling over de wijziging van de schooltijden. De algemeen directeur deelt 
de tussenstanden. 
 

7 Jaarplan 2021 Bijlage 3, 4 Ter informatie 

Afgelopen jaren werd het jaarplan per kalenderjaar gemaakt. Sinds dit jaar wordt het programma van WMK 
gebruikt om het jaarplan te maken. WMK werkt met schooljaren, daarom gaat het jaarplan nu in schooljaren 
worden gemaakt. Dit blijft een punt wat schuurt, omdat de begroting per kalenderjaar wordt gemaakt en ze 
van invloed zijn op elkaar.  
Het jaarplan is ingedeeld in grote en kleine doelen en variëren in de tijd die nodig is om ze te realiseren en welke 
omvang het heeft om ze te verwezenlijken. 
Het plan wat nu besproken is heeft nog wat schoonheidsfoutjes. Er worden een paar verduidelijkingen gevraagd 
over het jaarplan en gegeven. Volgend schooljaar komt er een nieuw jaarplan.  
 
De GMR is nieuwsgierig hoe het gaat met de implementatie van de PLG (professionele leergemeenschappen)? 
Op dit moment zijn er 3 PLG’s. Mogelijke worden er volgend jaar meer PLG opgestart, dit loopt vertraging op 
door corona. Belangrijk bij het opzetten van de PLG’s is dat er wordt gekeken hoe dit past in de normjaartaak 
van het personeel. Er moet dus tijd en ruimte worden gefaciliteerd om de PLG’s mogelijke te maken.  
 
 

8 Begroting 2021 

• Antwoorden begrotingsvragen 
bespreken 

Bijlage 5 Adviesrecht 
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De vragen naar aanleiding van de vorige vergadering zijn voldoende duidelijk beantwoord. Het is bij de GMR 
niet duidelijk wie de begroting opstelt en daar verantwoordelijk is. De directeuren van de scholen maken de 
begroting en bespreken dit met de algemeen directeur. Zij informeert het bestuur over de begroting. 
De GMR vraagt zich af of de begroting voor de komende jaren niet te somber is en wat er geleerd kan worden 
van voorgaande jaren. De algemeen directeur geeft aan het moeilijk is om grip te krijgen op een begroting in 
het onderwijs, omdat geldstromen makkelijk kunnen veranderen door overheidsbeleid. Het bestuur heeft een 
conservatieve kijk op de begroting terwijl de algemeen directeur graag proactief wil handelen. Er wordt op dit 
moment een second opinion aangevraagd over de begroting. 
 

9 
 

Rondvraag 
Sluiting  

  

In voorgaande vergaderingen is de GMR geïnformeerd over WMK en de implementatie hiervan. De GMR is 
nieuwsgierig naar of het werken met WMK bevalt. De algemeen directeur geeft aan dat steeds meer is 
ingevoerd in WMK, wat prettig werkt. Ze geeft aan dat het prettig is om met een integraal programma het 
bestuursjaarverslag te maken. Op de scholen zijn ze nu bezig om het bekwaamheidsdossier te gebruiken met 
WMK, de Gevers voert een pilot uit. 
 
De GMR vindt het prettig om stukken die behandeld moeten worden minstens een week van tevoren te 
ontvangen en dat van tevoren duidelijk is waar instemming op moet worden gegeven. 
 
Vergaderrooster 2020 – 2021 

Datum  Locatie  Jaarlijks terugkerende onderwerpen 

25 september 2019 Microsoft-teams 
 

Jaarverslag GMR 
Jaarplan 
 

15 oktober  Presentatie KMS (kwaliteitsmanagement systeem) 
Uitwerking koersplan met bestuur 
 
 

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

 9 februari 2021  Microsoft-teams 
 

Begroting 2020  
Jaarplan 
Personeelsbeleidsplan 

22 april 2021 Microsoft-teams (Vergadering indien nodig) 

22 juni 2021 Microsoft-teams 
 

IPB personeelsbeleidsplan 
Oudertevredenheidspeiling 
AVG-beleid 
Continurooster 

Eerste vergadering 
volgend schooljaar 2021 

Kompas Jaarverslag GMR 
Jaarplan schooljaar 2021 2022 

 

 

 

 
 


