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GMR PCSV     Notulen                                                                            
Dinsdag 29-09-2020  
Locatie: microsoft teams                aanvang: 19.45 uur, Angele sluit aan vanaf 20.15 

 
Aanwezig: Kirsten Keij, Berend Brasjen, Henri Koopman, Erik van Fraassen, Jaap Booij, Heiltje van Rijn en vanaf 
20.15 Angele Jehee 
 
Documenten (bijlagen) bij deze vergadering 

1. Agenda bijeenkomst 29-09-2020 
2. Concept notulen GMR-vergadering 17-06-2020 
3. Jaarverslag GMR 2019/2020  
4. Functiebeschrijving Conciërge onderhoudsmedewerker A 
5. Functiebeschrijving Conciërge onderhoudsmedewerker B 
6. Functiebeschrijving onderwijsassistent A 
7. Functiebeschrijving onderwijsassistent B 
8. Functiebeschrijving Medewerker en secretarieel C 
9. Oplegger nieuwe functieschalen onderwijsondersteunend personeel 
10. Staffunctionaris beleid en advies A 
11. Toelichting functiereeks onderwijsassistenten 
12. Jaarplan 2020 
13. Managementrapportage Q2 2020 

 
Uitgenodigd: 

School Oudergeleding Personeelsgeleding 

Kompas 
 

Erik van Fraassen Kirsten Keij 

Gevers Henri Koopman 
 

Heiltje van Rijn 
 

Fortgens Berend Brasjen 
 

Jaap Booij 

 

Algemeen Directeur PCSV Angele Jehee 
 

 
   

 Onderwerp en toelichting Bijlage Doel  

1 Opening en welkom, vaststellen agenda 

Henri Koopman is voorzitter. 
Heiltje van Rijn maakt verslag.  

 
Bijlage 1 
 
 

 
Ter vaststelling  

Alle leden van de GMR stellen zich voor. Kirsten komt eenmalig, Gerda zal de rest van het jaar het Kompas 
namens de personeelsgeleding vertegenwoordigen in de GMR. Jaap Booij komt de GMR vertegenwoordigen 
namens de Fortgens. 
 

2 Taken verdelen   

Henri blijft voorzitter, Berend zal het voorzitterschap in de loop van het schooljaar overnemen. Heiltje blijft 
secretaris. Heiltje vraagt of iemand net als vorig jaar tijdens de vergadering wil notuleren en deze naar haar wil 
sturen. Jaap heeft aangeven dit niet te willen doen. Kirsten vraagt Gerda of zij dit op zich wil nemen.  
 

3 Jaarverslag GMR Bijlage 3 Ter vaststelling 

Het is een prima verslag. Berend ziet graag dat de nieuwbouw van de Fortgens wordt opgenomen in het 
jaarverslag. 
 

4 Steunstichting 

• Gaat de oudergeleding van de GMR in 
het bestuur van de steunstichting? 

 Ter overleg 

Het huidige bestuur van de steunstichting stapt op. Het bestuur heeft gevraagd of de oudergeleding van de 
GMR in het bestuur van de steunstichting wil. Berend en Erik gaan in het bestuur van de steunstichting. 
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Angele sluit aan 
 

5 Korte mededelingen 

• Ondersteuning op het bestuurskantoor. 

• Columbus driedaags met directeuren en 
kartrekkers. 

• Inspectiebezoek  

• Bedrijfsschade verzekering voor 
personeel. 

• Medezeggenschap reglementen 
onderteken. 

• Nieuwbouw Fortgens. 

• Vervangingsfonds. 

• Bestuursformatieplan. 
 
 

 
 

 
Ter informatie 
 

De GMR heeft in eerdere vergaderingen gevraagd hoe er wordt gezorgd voor medezeggenschap bij de 
nieuwbouw van de Fortgens. Connie en Dorien (beide lid van de werkgroep nieuwbouw Fortgens) gaan ervoor 
zorgen dat er terugkoppeling wordt gegeven aan de leerkrachten en de MR van de Fortgens. Daarnaast geeft 
Angele aan dat het wenselijk is als een MR-lid van de Fortgens zich aansluit bij de werkgroep nieuwbouw. De 
eerstvolgende vergadering is op 5 oktober. 
 
Het bestuursformatieplan kan deze vergadering niet worden besproken, omdat het nog niet af is. Dit komt 
doordat er nog veel gegevens niet volledig zijn. Dit plan is ook verweven met de plannen om evt. uit het 
vervangingsfonds te stappen. Afgelopen jaren heeft het bestuur naast bij het vervangingsfonds aangesloten te 
zijn ook boventallig personeel aangenomen om vervanging te kunnen realiseren op de scholen. Het boventallige 
personeel dat de vervanging verzorgd op de scholen kan niet worden geclaimd bij het vervangingsfonds. 
Waardoor we relatief weinig claimen bij dit fonds. Het komt erop neer dat we de afgelopen jaren fors meer 
hebben betaald dan geclaimd.  
Naast uit het fonds stappen zijn er nog meerdere opties mogelijk. Het bestuur van de PCSV heeft nog niet alle 
opties kunnen doorrekenen en kan hierover op dit moment nog geen besluit nemen. Wanneer wij dit 
kalenderjaar uit dit fonds willen stappen, zal er voor 31 oktober een besluit moeten worden genomen. Dit 
besluit heeft vergaande gevolgen, het is nog onzeker of er voor de deadline een besluit zal kunnen worden 
genomen. Angele geeft aan persoonlijk geen overhaaste beslissingen te willen nemen. Mogelijk wordt de GMR 
gevraagd om nog een keer bij elkaar te komen om dit onderwerp te bespreken.  
Dit kalenderjaar is er meer geclaimd bij het fonds dan eerdere jaren en komen we meer in de richting van het 
ingelegde bedrag. Op dit moment is ons ziekteverzuim hoger dan het landelijke gemiddelde. 
 
Heiltje zorgt dat de GMR-reglementen op school liggen waar Henri ze kan ondertekenen, waarna ze naar 
Angele zullen worden gestuurd voor ondertekening. Daarna worden ze op de website geplaatst. Heiltje zal de 
reglementen delen met de andere GMR-leden. 
 
Naar aanleiding van een vraag van één directeur is er gekeken naar de verzekeringen voor gemaakte schade 
door ouders of personeelsleden van de PCSV. Schade die personeel op de werkvloer maakt is gedekt. Schade die 
personeelsleden “buiten” de deur maken was niet gedekt. Daar is nu een bedrijfsschade verzekering voor 
afgesloten.  
Ouders die kinderen namens school op de achterbank van de auto vervoeren, zijn niet verzekerd door de school. 
Het is wenselijk dat ouders hier een inzittende verzekering voor afsluiten.  
 
Het geplande inspectiebezoek aan de PCSV heeft vertraging opgelopen door corona. Ze hebben een bureau-
analyse uitgevoerd, waaruit ze een inschatting hebben gemaakt dat er weinig risico is bij de PCSV. Er zal nu een 
online meeting plaatsvinden waarin Angele een presentatie zal geven en met de inspectie in gesprek zal gaan 
over de volgende onderwerpen: hoe het afstandsonderwijs tijdens corona heeft plaatsgevonden en welke 
invloed dit heeft gehad op de leerresultaten van de leerlingen, hoe zijn de contacten met ouders en leerlingen, 
het financieel beleid en het kwaliteitsmanagementsysteem (WMK).  
Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek maakt de inspectie een analyse of verder onderzoek nodig 
is.  
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Er is een driedaagse geweest waarbij de managementteams van de scholen en de karttrekkers bij elkaar zijn 
gekomen om zich onder begeleiding te verdiepen in het Columbusmodel en beleidsvoornemens te maken. Deze 
voornemens worden langzamerhand op de scholen geïmplementeerd in de leergemeenschappen. Op 15 oktober 
wordt hier verder op ingegaan en de visie van de PCSV verder geconcretiseerd. De GMR is ook voor deze 
bijeenkomst uitgenodigd. 
 
Een paar weken geleden kregen alle personeelsleden een bericht dat er een nieuwe beleidsmedewerker is 
aangenomen voor op het hoofdkantoor. Een heel aantal personeelsleden op de scholen was hier ontstemd en 
verbaasd over. Aangezien de personeelskosten hoger zijn dan begroot, op sommige scholen het 
personeelsbestand krimpt en er geen interne vacature is uitgezet.  
Angele heeft bij het bestuur aangegeven dat zij te veel werk heeft voor de uren waarvoor ze is aangenomen. Dit 
komt onder andere door de nieuwbouw van de Fortgens. Wel is er bij de directeuren van de scholen nagegaan 
of er een interne kandidaat aanwezig is. 
De GMR geeft aan dat het verstandig is om vooraf geïnformeerd te worden over deze vacature. Het was beter 
geweest om de vacature intern op te zetten, omdat het personeel dan zelf kan aangeven of ze interesse hebben 
in de functie. Angele heeft hiervoor haar excuses aangeboden. 
 

6 Verslag vorige vergadering (22-01-2020) 

• Goedkeurig notulen 

• Bespreken actiepunten 
 

Bijlage 2  
Ter vaststelling 

De notulen zijn goedgekeurd en de actiepunten besproken. 
 
Het plan is om in de derde of vierde week van november een fysieke scholing te plannen met een borrel op het 
Kompas. Wanneer november niet mogelijk is, wordt de scholing door geschoven naar januari. Heiltje neemt dit 
op zich. 
 

7 Planning vergaderingen GMR 
• Data plannen 

 

 Ter overleg 

De komende GMR-vergaderingen zijn gepland op:  

• Dinsdag 10 november 

• Dinsdag 9 februari 

• Donderdag 22 april 

• Dinsdag 25 mei algemene leden vergadering 

• Dinsdag 22 juni 
 

8 Nieuwe functieschalen voor directie en 
ondersteunend personeel. 

Bijlage 
4,5,6,7,8,9, 
10, 11 

 
Ter informatie 

Per 1 augustus zijn nieuwe functieschalen voor het ondersteunend personeel zoals de onderwijsassistenten en 
conciërges ingegaan. Het zijn landelijk genormeerde functieschalen. De belangrijkste verandering is de naam 
van de schalen, de inhoud is hetzelfde gebleven. Wel zijn er langer doorgroeimogelijkheden binnen de 
functieschalen. Alle personeelsleden zitten volgens Angele in een passende schaal. Voor de onderwijsassistenten 
is het mogelijk om door te groeien naar een hogere schaal. Dit kunnen ze bespreken in een 
functioneringsgesprek met de directeur. Voor de conciërges is dit niet mogelijk omdat de werkzaamheden die bij 
een hogere schaal horen niet op alle scholen kunnen worden uitgevoerd. 
De personeelsleden krijgen een nieuwe acte van benoeming met een begeleidend briefje over de veranderingen. 
 
De nieuwe functieschalen voor het onderwijzend personeel worden aangenomen door de GMR. 
 

9 Jaarplan 

• Toelichting 

• Managementrapportage 

Bijlage 12 en 
13 
 

Ter informatie 

Het jaarplan is niet veranderd. Angele heeft met het bestuur afgesproken dat zij rapporteert aan hen door 
middel van een management rapportage. Deze rapportage wordt opgeleverd aan het bestuur voor hun 
vergaderingen, maar deze lopen niet gelijk met de afsluiting van het kwartaal. Hierdoor zijn niet alle cijfers 
compleet of up-to-date. De volgende vergadering zal de rapportage van het 3e kwartaal worden besproken. 
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Berend geeft aan het prettig te vinden als er duiding wordt gegeven aan wanneer deze rapportage is 
geschreven. Angele legt uit welke procedure de zij-instromers doorlopen voordat ze definitief bij de PCSV aan de 
slag kunnen. 
Er zijn tekorten begroot voor dit schooljaar. Deze tekorten worden waarschijnlijk groter dan begroot. Angele 
maakt zich hierover geen zorgen over, omdat geld voor personeel dat in december 2019 is binnengekomen in 
februari 2020 is uitgekeerd.  
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Rondvraag 
Sluiting  

  

Jaap wil graag weten wat het beeldmerk inhoudt waaraan gewerkt wordt. Het is de bedoeling dat de visie van 
de PCSV wordt vertaald in een beeldmerk bijvoorbeeld een plaatje of picto. Aan dit beeldmerk zitten de 
speerpunten van de visie vast. Jaap vraagt of 2 beeldvormingen, ons huidige logo en dit beeldmerk niet voor 
verwarring zorgen? Het is niet de bedoeling dat het beeldmerk het huidige logo vervangt, maar verduidelijkt.  
Op de bijeenkomst van 15 oktober wordt dit verder uitgediept. 
 
Afsluiting 22.30 
 
Vergaderrooster 2020 – 2021 

Datum  Locatie  Jaarlijks terugkerende onderwerpen 

29 september 2020 Online Jaarverslag GMR 
Jaarplan 
 

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

10 november 2020 
 

Gevers (Concept) Begroting 2021 
Reglementen GMR (2-jaarlijks) 
Jaarplan 2021 
Bestuursformatieplan 
Bekwaamheidsdossier (WKM) 
Integraal beleidsprotocol (IBP) AVG 

9 februari 2021 Fortgens Begroting 2020 & Jaarplan 
Jaarplan 
Integraal beleidsprotocol (IBP) AVG 

22 april 2021 Kompas Jaarplan PCSV 
Kwaliteit en bekwaamheidsdossier 

25 mei 2021 Algemene 
ledenvergadering PCSV 

Jaarplan PCSV 
 

22 juni 2021 Gevers  

Eerste vergadering 
volgend schooljaar 

Fortgens  
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