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VERSLAG     GMR     PCSV 
Maandag 23 januari 2017 

 
locatie: Het Kompas 19.30 uur, vanaf 20.30 uur met de algemeen directeur 

 

 
Documenten (bijlagen) bij deze vergadering: 

1. Agenda (bijlage 1) 
2. Verslag vergadering 24-10-2016 (bijlage 2) 
3. Geconsolideerde begroting 2017 (bijlage 3) 
4. Reglement verwerking gegevens leerlingen (bijlage 4) 
5. Reglement verwerking gegevens personeel (bijlage 5) 
6. Protocol time-out, schorsen en verwijderen (bijlage 6) 
7. Handboek AO (bijlage 7) 
8. Klokkenluidersregeling (bijlage 8) 
9. IPB hoofdstuk 1 en 2 concept (bijlage 9) 
10. Format aanbieding GMR stukken (bijlage 10) 

 
Uitgenodigd:  Albert Paauw, Jaap Booij, Arnaud Ouwehand (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. 
 

 
 

 

> De voorzitter opent de vergadering. Er staan veel stukken geagendeerd. Een aantal zien we als 
zogeheten hamerstukken. 

 

2 Voorbespreking agendapunten 
 

  

> De agenda wordt doorgenomen. 
 
Om 20.30 schuift de algemeen directeur aan bij de vergadering. 
 

3 Verslag vorige vergadering, 24-10-2016 
   
Actiepunten checken, voor zover niet op de 
agenda van deze vergadering  
 

Bijlage 2 
 

Ter vaststelling 
 
Voortgang bewaken 
 

> Het verslag is vastgesteld. De actiepunten zijn allen afgerond. 
 

4 Mededelingen: 
- overdracht Kompas  
- onderhoudsverdeling gebruikers Kompas 
- opzetten onderzoek samenwerken andere   
  besturen 
- strategisch beleidsplan/ambitieplan 
- vragenlijst Eureka bij is bij 3 scholen afgenomen,  
  verwerking komt nog 
- opleiding  

 
 
 
 
 

Ter informatie 
 

> Het gebouw zal binnenkort officieel worden overgedragen door de gemeente aan de school. De 
aanwezigen op de extra ALV van de PCSV, gehouden op 9 januari j.l., hebben hiermee ingestemd. 

> De huidige verdeling voor de onderhoudslasten tussen Het Kompas, de Vink en de gymzaal wordt tegen 
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het licht gehouden. De lastenverdeling is gebaseerd op het aantal vierkante meters per deelnemer. Deze 
vierkante meterverdeling is bij de bouw niet correct vastgelegd. Vanwege deze fout en een 
onzorgvuldige inschatting van de verdeling van de oppervlakte over de 3 gebruikers is het nu nodig 
om de verdeling te herberekenen. De uitkomst van de verdeling moet voor iedereen acceptabel zijn.  

> Verus gaat, als externe partij, met een open opdracht aan het werk om te onderzoeken of 
samenwerking tussen ons bestuur en dat van andere scholen verstandig is. 

> Het strategisch beleidsplan/ambitieplan is in conceptvorm aangeleverd. De opmerkingen van 
directeuren worden op dit moment verwerkt. Zodoende zou er een praktisch inzetbaar stuk moeten 
ontstaan. 

> De vragenlijsten van Eureka zijn inmiddels allemaal afgenomen en worden verwerkt. 
> De algemeen directeur gaat de opleiding “Excelleren in onderwijsbestuur” volgen. 

 

 

6 Reglement verwerking gegevens leerlingen  Bijlage 4 Ter instemming 
 

> We voegen aan artikel 4 lid j. toe dat het voor ouders mogelijk is bezwaar te maken tegen het gebruik 
van de beeltenis van hun kind voor publicatie.  
De gegevens van leerlingen mogen niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt. 
Het administratiekantoor heeft geen toegang tot leerlinggegevens. 

 

7 Reglement verwerking gegevens personeel          
              

Bijlage 5 Ter instemming (pers. geled.) 

> De GMR bespreekt de rol van het administratiekantoor in dit document. Het kantoor zal moeten worden 
toegevoegd aan het rijtje met personen/instanties die toegang hebben tot de gegevens. 
En de GMR is content te horen dat het administratiekantoor zelf ook richtlijnen omtrent de privacy heeft 
waarop het scherp blijft toezien. 

 

8 Protocol time-out, schorsen en verwijderen  
 

Bijlage 6 Ter bespreking en advies 

> De GMR heeft geen toevoegingen op het stuk. Het advies wordt gegeven om de inhoud te bespreken in 
de teams. 

 

9 Handboek AO Bijlage 7 Ter informatie 

> Het administratiekantoor staat niet genoemd onder het kopje “elektronisch betalen”. Dit zal worden 
toegevoegd. 
De rollen van de benoemingsadviescommissie en de algemeen directeur worden toegelicht. Tijdens een 
sollicitatiecyclus is het derde gesprek in de praktijk altijd maar met 1 kandidaat en kan dus worden 
gedaan door alleen de algemeen directeur. In het geval van twee kandidaten voor een derde gesprek zal 
de benoemingsadviescommissie wel actief betrokken zijn bij het derde gesprek. De timing van het  
definitieve schooladvies verdient nog aandacht. Zie ook de actielijst. 

 

10 Klokkenluidersregeling  Bijlage 8 Ter instemming 

> Artikel 2c wekt vragen op. Het Huis voor Klokkenluiders is geen bekend begrip. Daarom zal het in de 
begrippenlijst worden toegevoegd. 

 

11 IPB hoofdstuk 1 en 2  Bijlage 9 Ter bespreking 
 

> Er zijn geen opmerkingen over de eerste twee hoofdstukken. 

5 Geconsolideerde begroting 2017  Bijlage 3 Ter informatie en bespreking 
 

> De algemeen directeur legt uit wat de overschrijdingsregeling inhoud (gelijkstelling uitgaven voor 
openbaar onderwijs met die van bijzonder onderwijs). Het is een eenmalige meevaller. 
De Kring Voorschoten (= alle IB-ers Voorschoten) is verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. Door geld 
voor de Kring Voorschoten apart te houden ontstaat er een buffer om calamiteiten op te vangen. 
De rentebaten staan op 0%. De geconsolideerde begroting loopt tot november 2016 en in januari 2017 
is de rente pas uitgekeerd. Vandaar dat er hier 0% staat. 
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12 Stand van zaken rondom Vervangingspool   Ter informatie 
 

> Per 1 januari 2017 is een pilot van start gegaan. De komende drie maanden gaat de vervangingspool de 
rol van de directeuren overnemen als het gaat om zoeken naar vervanging. De directeuren mogen 
bevindingen omtrent een vervanger doorgeven zodat, in de toekomst, een steeds betere match tussen 
school en vervanger door de pool kan worden gemaakt. 

 

13 Nieuwe website  Ter bespreking 

> De GMR vindt de website er goed uitzien. 
De vragen/verzoeken van de verschillende scholen worden gebundeld naar Social Schools gestuurd. 
Er komt binnenkort een uitbreiding op de huidige site. Het platform gaat geopend worden. Daarmee 
ontstaat de mogelijkheid om zaken te publiceren in een gesloten omgeving. Voor nu wordt gekozen om 
met eenzijdige communicatie te werken. Ouders kunnen dus (nog) niet reageren op berichten die de 
leerkracht plaatst. 

 

14 Volgende vergadering 06-03-2017  Ter vaststelling 

 
> MR-reglement. 

Definitieve rapportage inspectie. 
Evaluatie Eureka! 

 
De algemeen directeur verlaat de vergadering. 
 

15 Nabespreking indien gewenst   

> Er wordt een aantal punten nabesproken. 
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Rondvraag 
Sluiting 

  

Rico Wat is precies de bedoeling van het nieuwe MR-reglement? Het stuk kan meegenomen worden voor de 
volgende vergadering. 

Jaap Komt de definitieve rapportage van de inspectie ook in de GMR? Ja. 
Rico Gaat het rapport dan ook naar de MR? Nee. 
Jaap Het loonverschil tussen LA en LB is klein. Hoe kan dit? Dit heeft te maken met de schaal waarin je zit op 

het moment van wisseling. Maar ook met leeftijd en meer zaken. Iemand die (vrijwel) aan het einde van 
zijn/haar loonschaal zit gaat er niet veel op vooruit. Eén en ander is in de CAO-stukken te vinden. 

 

 Actielijst 
 

Iepko Stuk aanpassen: Reglement verwerking gegevens leerlingen. 
Iepko Van hetzelfde document nagaan waarom artikel 10.8 er in staat. 
Iepko Handboek AO aanpassen (zie punt 9). 
Iepko Afstemmen moment van schooladvies tussen scholen. 

  
 


