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VERSLAG     GMR     PCSV 
Maandag 1 mei 2017 

 
locatie: Gevers Deynoot 19.30,  vanaf 20.30 uur met de algemeen directeur 

 

 
Uitgenodigd:  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 Jaap, 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. Het agendapunt over het gesprek met Verus wordt naar voren 
geschoven zodat de algemeen directeur hier ook bij aanwezig kan zijn. 

 
2 Voorbespreking agendapunten 

 
 

 
Om 20.30 schuift de algemeen directeur aan bij de vergadering. 
 
3 Verslag vorige vergadering, 06-03-2017 

(aandacht voor hoe/wat/wie plaatsing op website)  
 
Actiepunten checken, voor zover niet op de agenda van deze 
vergadering  
 

Ter vaststelling 
 
 
Voortgang bewaken 
 

> Het enige punt op de actielijst (link maken op schoolwebsites voor GMR-stukken) wordt een dag na deze 
vergadering uitgevoerd. 

 
4 Mededelingen: 

- Bestuursformatieplan nog niet beschikbaar 
- Financiële positie gemeente Voorschoten en mogelijke gevolgen 
- Integraal huisvestingsbeleid gemeente 
- Leerling prognoses 
- Schakelklas 
- Eureka 
- Strategisch beleidsplan 

 

Ter informatie en bespreking 
 

> Het bestuursformatieplan zal binnenkort beschikbaar zijn. De algemeen directeur mailt het document. 
> De bezuinigingen treffen niet de bekostiging van gymleerkrachten. 

De schoolsportcommissie, zal hoogstwaarschijnlijk wel door de bezuinigingen worden getroffen. De 
directies van de scholen zijn bereid de noodzakelijke kosten te dragen.  

> De algemeen directeur heeft al geruime tijd geleden de vraag bij de gemeente neergelegd hoe lang een 
schoolgebouw moet meegaan. Binnenkort vindt er een overleg plaats waarin naar de levensduur van de 
Voorschotense scholen wordt gekeken. Van onze schoolgebouwen is de Fortgensschool al ouder dan 40 
jaar. 

> In januari 2017 zijn er nieuwe leerlingprognoses uitgebracht. Daarbij zijn niet alle bouwontwikkelingen 
meegenomen. Zoals het er nu naar uit ziet zal er een dependance nodig zijn in de nieuwe wijk 
Starrenburg 3. 

> De algemeen directeur deelt ontwikkelingen op het gebied van de schakelklas mee. 
> De algemeen directeur deelt ontwikkelingen op organisatorisch gebied van Eureka mee. 
> De algemeen directeur en de directeur van Het Kompas hebben samen het strategisch beleidsplan zoals 
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dat was aangeleverd doorgewerkt. De algemeen directeur gaat nu verder met de definitieve uitwerking. 

 
5 Treasurystatuut PCSV (herziene versie) Ter vaststelling 

 

> Er wordt een vraag gesteld over de steunstichting. Dit brengt vragen met zich mee die verband houden 
met de jaarrekening. Deze vragen vinden hun uitwerking onder agendapunt 9, verderop in de 
vergadering. 

> De GMR stemt in met vaststelling van het document. 

 
6 Protocol communicatieplatform Social Schools (herziene versie) 

 
Ter vaststelling 
 

> De GMR is blij de toevoeging van het vier-ogen-principe terug te lezen.  
> De GMR stemt in met vaststelling van het document. 

 
7 Handboek AO (herziene versie) 

 
Ter vaststelling 
 

> De GMR vraagt zich af waarom niet alle functie zijn terug te vinden in het organogram. De algemeen 
directeur geeft aan dat het document alleen de eindverantwoordelijken beoogt. 

> De GMR stemt in met vaststelling van het document. 

 
8 IPB Hoofdstuk 5 

 
Ter informatie en bespreking 

> De GMR vindt het een goed document. Het wekt wel de vraag op of het bij een gedwongen vertrek in de 
praktijk loopt zoals omschreven staat. En dan met name hoe een exitgesprek verloopt. 
De algemeen directeur geeft aan dat de procedure inderdaad in de praktijk soms anders loopt. Iedere 
situatie is anders. In de praktijk neemt de algemeen directeur de rol van de schooldirecteur over zodra 
er van een gedwongen vertrek sprake gaat zijn. Dit staat ook in een ander document omschreven. 

> GMR stemt in met vaststelling van het document. 

 
9 Jaarverslag + Jaarrekening PCSV 2016 

 
Ter informatie en bespreking 

> Het geld van de steunstichting maakt onderdeel uit van de geconsolideerde balans. Het heeft dus een 
positief effect op ons weerstandsvermogen. 

> De benchmark toont aan dat we een goed weerstandsvermogen hebben. De accountant adviseert 
kleinere schoolbesturen als de PCSV een ruim weerstandsvermogen aan te houden om niet in de 
problemen te komen. 

> Het gevolg hiervan is dat een sluitende begroting raadzaam is. Al merkt de algemeen directeur op dat 
met jaarlijkse meevallers het prettig begroten is en verantwoorde risico’s dus best kunnen. Daar waar 
nodig kunnen extra kosten worden gemaakt. 

> De verdeling personele / materiële lasten zijn afwijkend van de streefwaarden in de jaarrekening. Dit 
zijn echter streefwaarden voor grote schoolorganisaties en dus niet zo precies voor onze PCSV van 
toepassing. 

> In het jaarverslag staat duidelijk dat Eureka drukt op de begroting. Het gaat (ging) echter om een 
voorbeeld. In het volgende jaarverslag zal deze zin worden aangepast. 

 
10 Nabespreking gesprek GMR met VERUS 

 
Ter informatie 

> De GMR deelt haar ervaringen en gevoelens naar aanleiding van de bijeenkomst met Verus. De GMR 
staat open voor schaalvergroting, mits de voordelen in kaart kunnen worden gebracht. Tot op heden 
ziet de GMR dit zelf niet en er moet gewaakt worden voor tunnelvisie. 

 
11 
 

Volgende vergadering 12-06-2017 Ter vaststelling 

> Eureka en het punt over bestuurlijke samenwerking zullen deel uitmaken van de agenda voor de 
volgende vergadering. Deze vergadering zal plaatsvinden op Het Kompas.  

 
De algemeen directeur verlaat de vergadering 
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12 Nabespreking indien gewenst  

> Geen verdere opmerkingen.  

 
13 Vaststellen rooster van aftreden Ter vaststelling 

> De voorzitter vraagt alle leden van de afzonderlijke MR-en na te gaan hoe de opvolging er, wat betreft 
de afvaardiging naar de GMR, de komende jaren uit zal zien. Dit om een vloeiende doorstroming te 
bereiken. 

 
14 
 

Rondvraag + Sluiting 
 

 

Rico Krijgen wij een rapportage van een exploitatie te zien? 
Ja, deze komt ook richting GMR. 

Jaap Wat doen we met de gelden uit PPO die in een bovenschools (van alle scholen) ‘potje’ gehouden 
worden? 
Een afgesproken deel (€55) gaat naar IB. Een ander deel wordt op verschillende manieren besteed per 
school. Over de invulling van dit  potje wordt nog gesproken. 

 
 Actielijst 

 
 

Iepko Uitzoeken waarom de steunstichting meer dan een ton achteruit is gegaan. Het antwoord wordt per 
mail rondgestuurd. 

Iepko Navragen hoe het zit met de afname van het geld van de stichting en de beschrijving erbij/afgeloste 
lening (107.896 Euro). 

Allen Rooster van aftreden bespreken in de MR. 
Iepko Navragen in welk document de rol van de algemeen directeur bij een gedwongen ontslagprocedure 

staat omschreven.  

 


