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VERSLAG     GMR     PCSV 
Maandag 12 september 2016 

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

 

 
Documenten (bijlagen) bij deze vergadering: 

1. Agenda  
2. Verslag vergadering 7 juni (bijlage 1) 
3. Stuk ter voorbereiding van bespreking bestuur (bijlage 2) 
4. Inspectierapport (bijlage 3) 
5. Jaarverslag GMR 2015 2016 2

de
 concept (bijlage 4) 

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

 

 Onderwerp en toelichting Bijlage 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. 

 

 
 

 

> Iedereen wordt van harte welkom geheten. In het bijzonder Arnaud, die de opengevallen plaats van 
Margreet heeft ingenomen namens de personeelsgeleding van de Gevers Deynoot. 

 
2 Voorbespreking agendapunten 

 
  

 

Om 20.30 schuift de algemeen directeur aan bij de vergadering 
 

3 Verslag vorige vergadering, 07-06-2016 
   
Actiepunten checken, voor zover niet op de 
agenda van deze vergadering  
 

Bijlage 1 
 

Ter vaststelling 
 
Voortgang bewaken 
 

> Met een aantal tekstuele aanpassingen wordt het verslag vastgesteld. 
De actiepunten zijn allemaal afgewerkt of onderdeel van de huidige agenda. 

 
4 Mededelingen 

- Actuele ontwikkelingen  
- Personele wisselingen 
 

 
 
 
 

Ter informatie 
 

> Er is een nieuwe wet waarin medezeggenschapsrechten worden gewijzigd en/of aangepast. 
> Ook is er een wet aangepast over klokkenluiders. Dit heeft eveneens invloed op onze reglementen. 
> Op Het Kompas heeft Ada de Bruin, aan het eind van vorig schooljaar, plotseling afscheid genomen. 
> De nieuwe directeur van de Fortgens, Bas Vernooij, is inmiddels al goed thuis in onze organisatie. 

 

5 Stuk ter voorbereiding gesprek bestuur en alg dir 
 

Bijlage 2 
 

Ter bespreking en vaststelling 
 

> We gebruiken het stuk dat geschreven is ter voorbereiding van het gesprek met het bestuur. We 
schaven het bij tot de essentie. Zodoende hopen we dicht bij de doelstelling van de bijeenkomst te 
blijven. De doelstelling is om meer in dialoog te gaan. Zie ook het inspectierapport. 
Het bijgeschaafde stuk wordt eind deze week aangeboden aan de voorzitter van het bestuur. 
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6 Inspectierapport Bijlage 3 Ter bespreking 
 

> Per september wilde de inspectie de doelstellingen van de PCSV verwoord zien. Iepko heeft meer tijd 
gevraagd om tot goede doelen te komen. Bovendien voorkomt dit dat het een haastklus wordt. 
Met externe hulp worden de doelen zo goed mogelijk opgesteld. 
De conceptversie van het stuk, verwacht in januari 2017, zal eerst in de GMR worden gepresenteerd 
voordat het definitief buiten toe wordt gebracht. 

 
7 Vervangingspool 

 
 Ter informatie 

> Per 1 september 2016 is een pilot gestart. Directeuren moeten toch zelf actie ondernemen wanneer er 
een vervanger gezocht moet worden. Er komt, in de toekomst, een app waarmee het regelen wel 
vergemakkelijkt wordt. 
Na de pilot zal de PCSV ook gebruik gaan maken van de vervangerspool (Pool West). 

 
8 Eureka 

Hoe is de stand van zaken rond het peilen van de 
mening van de scholen rond het functioneren van 
Eureka? 
Locatie van Eureka schooljaar 2016 2017. 
 

 Ter bespreking 

> Eind volgende week probeert de algemeen directeur de peiling uit te zetten. De GMR wordt input 
gevraagd (zie actielijst). 
De locatie van Eureka is de teamkamer van Het Kompas. 

 
9 Hoe betrekken van GMR bij opstellen nieuw IPB 

Er moet een vernieuwd IPB opgesteld worden. 

Hoe wil de GMR daarbij betrokken zijn? Per 

onderdeel meedenken, meewerken aan concept, 

bespreken als hele stuk klaar is, ……. ? 

 Ter bespreking 

> De directeuren gaan dit schooljaar het IPB (her)schrijven. Voor de GMR is het praktisch om het plan in 
stukjes ingebracht te krijgen. We spreken dan ook af dat we dit schooljaar op deze wijze het stuk zullen 
doorwerken. 

 
10 Informatievoorziening over financiën 

Er komen bij de alg. dir. vaak berichten langs over 

vaststelling van overheidsfinanciering e.d. Moet 

en hoe deze info bij GMR? 

 Ter bespreking 

> Informeren is altijd goed. Maar of deze informatie zinvol is kunnen wij zo niet inschatten. 
De algemeen directeur neemt volgende keer een beschikking mee zodat we kunnen kijken of het zinvol 
en begrijpelijk is voor de leden van de GMR. Naderhand kunnen we dan beslissen of we dergelijke 
informatie in de toekomst ook nog willen ontvangen. De algemeen directeur maakt voor het bestuur 
altijd een stuk met een getotaliseerd overzicht van de financiën en zal dit ook aan de GMR aanbieden. 

 
11 Taakverdeling GMR 

Bij voorkeur ouder als voorzitter. 
 

  

> Ronald stelt zich beschikbaar als voorzitter. Jaap en Arnaud zullen wisselend de rol van secretaris 
vervullen. Albert blijft in zijn laatste jaar als GMR-lid notulist. 
Ook dit jaar zullen er voorbesprekingen van vergaderingen plaatsvinden. Dit gebeurt met de algemeen 
directeur, de voorzitter en één van de secretarissen op woensdagavonden. 
Voorzitter: Ronald 
Secretaris: Jaap / Arnaud 
Notulist: Albert 
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13 Jaarverslag GMR 2015-2016 Bijlage 4 Ter vaststelling 

> De data worden bijgewerkt. Albert zal de laatste vergadering er in opnemen. 
 

De algemeen directeur verlaat de vergadering 
 

14 Nabespreking indien gewenst   

> Het secretarisschap en het stuk ter aanbieding aan het bestuur worden opnieuw besproken. Deze 
nabespreking leidt tot afspraak zoals weergegeven in dit verslag. 

 
15 Stukje website schrijven   

> Albert stelt het bericht voor de website samen en mailt dat naar de GMR-leden. 

 
16 Rondvraag + sluiting 

 
  

Mari. Wie kan voor een bloemetje als afscheidscadeau voor Margreet zorgen? 
  

 Actielijst 
 

Iepko Vragenlijst Eureka uitzetten. 
Allen Vragen die in de peiling over Eureka kunnen mailen aan Iepko (uiterlijk 16 september 2016). 
Iepko Meenemen map CFI. 

Albert Jaarverslag 2015 – 2016 aanvullen. 
Albert Bloemetje voor Margreet. 
Albert Bericht sturen naar directeuren. 

Jaap Het stuk ter aanbieding voor het bestuur bijschaven. 
Rona. Aanbieden van het stuk, aan de voorzitter van het bestuur, ter voorbereiding op het gesprek tussen 

bestuur, algemeen directeur en GMR. 
 

 

  Bericht voor op de website en voor de nieuwsbrieven van de drie scholen 

  

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de PCSV heeft op 12 september 2016 haar eerste 
vergadering van het nieuwe schooljaar gehad. 
 
Marianne Bouter zat de vergadering voor de laatste maal voor. Zij heeft dit een aantal keren gedaan om de 
periode tot aan een vaste, nieuwe voorzitter te overbruggen. Het verheugt de GMR dat zij Ronald de Lange, 
vanuit de oudergeleding van de Gevers Deynoot, bereid heeft gevonden om het voorzitterschap op zich te 
nemen. 
 
De rol van secretaris wordt dit schooljaar gedeeld door de personeelsleden Jaap Booij (Fortgens) en Arnaud 
Ouwehand (Gevers Deynoot). Arnaud Ouwehand heeft tevens namens de Gevers Deynoot de opengevallen 
plek van Margreet van Ommen ingevuld. 
 
Belangrijke punten op de agenda betroffen: 
- Het stuk ter voorbereiding op de bijeenkomst met het bestuur en de algemeen directeur opstellen. 
- Het inspectierapport over de PCSV. 
- Het uitzetten van de peiling onder leerkrachten aangaande Eureka. 

12 Planning vergaderingen 2016 
Afstemmen op verg. bestuur en op stukken die 
voor bepaalde tijd moeten worden behandeld. 
 

  

> De vergaderingen en locaties worden voor dit schooljaar vastgesteld: 
24 oktober (Gevers) + 16 januari (Kompas) + 6 maart (Fortgens) + 1 mei (Gevers) + 12 juni (Kompas). 
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Het volledige verslag van elke GMR-vergadering is, na vaststelling ervan, op de website van de PCSV te vinden. 
De bijeenkomst met het bestuur en de algemeen directeur zal plaatsvinden op 26 september 2016. 
De eerstvolgende reguliere GMR-vergadering vindt plaats op 24 oktober 2016. 
 


