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VERSLAG     GMR     PCSV 
Maandag 6 maart 2017  

  

locatie: Fortgens   19.30 uur,  vanaf 20.30 uur met de algemeen directeur 

 

 
Aanwezig:  Albert Paauw, Jaap Booij, Arnaud Ouwehand (personeelsgeleding) 
  Marianne Bouter, Rico Wisman, Ronald de Lange  (oudergeleding) 
  Iepko Weijdema (algemeen directeur) 
 

 Onderwerp en toelichting Doel  

1 Opening en welkom, vaststellen agenda 
 
Albert levert het verslag (+ actielijst!) aan van deze vergadering bij de 
secretaris, die het in conceptvorm naar de GMR-leden stuurt. Op- en 
aanmerkingen binnen een week naar de secretaris. Voor de volgende 
vergadering ligt er dan een bijgewerkt verslag, dat alleen nog hoeft te 
worden vastgesteld. 
 

 

> De voorzitter opent de vergadering. Dank aan Arnaud voor het samenstellen van de agenda. 
 

2 Voorbespreking agendapunten 
 

 

 
Om 20.30 schuift de algemeen directeur aan bij de vergadering 
 

3 Verslag vorige vergadering, 19-05-15 
 
Actiepunten checken, voor zover niet op de agenda van deze 
vergadering  
 

Ter vaststelling 
 
Voortgang bewaken 
 

> Het verslag van 23 januari 2017 is, met enkele aanpassingen, goedgekeurd. 
> De GMR verslagen zullen in de toekomst op de website van de PCSV worden geplaatst. Er zal op iedere 

schoolsite een link naar deze pagina worden gemaakt. 
> Het aangepaste handboek AO wordt nog rondgestuurd. 
> Er is afgesproken dat het schooladvies op iedere PCSV-school voor de kerstvakantie wordt afgegeven. 

   

4 Mededelingen 
- Verdeling kosten onderhoud Kompas 
- Financiële positie gemeente Voorschoten en mogelijke 

gevolgen 
- Gevolgen Passend Onderwijs in de praktijk 
- Concept strategisch beleidsplan 
- Opzet onderzoek samenwerking besturen 
- Mening CITO eindtoets 

 

 
Ter informatie 
 
 

> De kosten voor het onderhoud blijven voor Het Kompas gelijk. 
> Financiële maatregelen van de gemeente zouden onze schoolvereniging kunnen raken. Er is namelijk 

een loonvergoeding voor vakleerkrachten gymnastiek. Dit zou stopgezet kunnen worden. Bezuinigingen 
op de vluchtelingenklas is een andere mogelijkheid. 

> De algemeen directeur bespeurt toenemende problematiek op onze scholen. Dit heeft enorme impact 
op de leerkracht(en) en klas. Gingen deze leerlingen voorheen naar het speciaal onderwijs? 

> De algemeen directeur en de directeur van Het Kompas zullen het aangeleverde concept strategisch 
beleidsplan gaan herschrijven om er een onderwijsstuk van te maken. 

> Verus gaat onderzoek naar samenwerking besturen binnenkort starten. 
> Houden wij als schoolvereniging vast aan CITO? Er wordt een brainstorm gehouden met voors en 

tegens. 
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5 Uitslag enquête Eureka  

 
Ter informatie en bespreking 

> De uitslag van de leerkrachtenquête is negatiever dan de ouderenquête. Veel van de vraagstukken 
omtrent Eureka houden verband met afstemming. 
Afstemming tussen Eureka-leerkrachten en groepsleerkrachten. 
Afstemming met de verschillende plusgroepen. 
Afstemming vanuit de groepsleerkrachten naar ouders waarom hun kind naar Eureka gaat. 

 
6 Antwoord op vraag Reglement verwerking gegevens leerlingen 

 
Ter informatie 

> Dit punt is besproken tijdens de bespreking van de actielijst. 

 
7 IPB H3 en H4  

              
Ter instemming (pers. geled.) 
 

> Er wordt tot op heden geen gebruik gemaakt van een beloningssysteem. Er wordt wel nagedacht over 
het uitkeren van bonussen (bloemetje, waardebon) voor bijzonder extra werk. Alles binnen de kaders 
van de CAO. 

 
8 Reglement GMR 

 
Ter vaststelling 

> Het reglement wordt vastgesteld. 

 
9 Treasurystatuut 

 
Ter informatie en instemming 

> Een document dat is afgeleid vanuit de wet. Er staat onder andere omschreven welke stappen de 
algemeen directeur moet ondernemen om geld (uit) te lenen. Toegevoegd wordt dat het per lening door 
de algemeen directeur moet worden aangevraagd bij het bestuur. 

 
10 Rapport inspectie definitief 

 
Ter informatie 

> In de conceptversie van het rapport was de reactie van het bestuur nog niet opgenomen. 
Is het verstandig om het rapport te delen met ieders MR? De algemeen directeur ziet de meerwaarde 
van het stuk voor de MR niet. Bovendien is er afgesproken dat het stuk niet verder verspreid zal worden. 

 

11 Protocol Social Schools 
 

Ter informatie en bespreking 

> Het protocol is voor intern gebruik en geeft bewustzijn. De GMR wil toevoegen dat er bij twijfel over 
bepaalde foto’s meerdere mensen naar kijken. 

 

12 Volgende vergadering 01-05-2017 Ter vaststelling 

 
> Geen opmerkingen. 

 
De algemeen directeur verlaat de vergadering 
 

13 Nabespreking indien gewenst 
 

 

 

14 Rondvraag en sluiting 
 

 

> Er zijn geen vragen. De voorzitter sluit de vergadering. 
 

 Actielijst 

Arnaud Link vanuit schoolsites naar verslagen GMR op de PCSV website. 
 
 
 


