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VERSLAG     GMR     PCSV 
Maandag 24 oktober 2016 

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

 

 
Documenten (bijlagen) bij deze vergadering: 

1. Agenda (bijlage 1) 
2. Verslag vergadering 16-09-2016(bijlage 2) 
3. Voorbeeld financiële beschikkingen (bijlage 3) 
4. Informatie functie onderhoudsmedewerker/conciërge (bijlage 4) 

 
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. Het is de eerste maal dat Ronald een reguliere vergadering van de 
GMR voor zit. 

 
2 Voorbespreking agendapunten 

 
  

> De agenda wordt doorgenomen. 

 
Om 20.30 schuift de algemeen directeur aan bij de vergadering 
 
3 Verslag vorige vergadering, 16-09-2016 

   
Actiepunten checken, voor zover niet op de 
agenda van deze vergadering  
 

Bijlage 2 
 

Ter vaststelling 
 
Voortgang bewaken 
 

> 
 

> 

Albert moet de punten van de laatste actielijst nog uitvoeren. Ze staan daarom ook op de actielijst van 
het huidige verslag. 
Het verslag wordt vastgesteld. 

 
4a Mededelingen (1) 

Secretariaat: naar wie worden de stukken of 
agendapunten voortaan gestuurd? Jaap en/of Arnaud 
 

 
 
 

Ter informatie 
 

> Arnaud ontvangt de stukken en wanneer van toepassing wordt het doorgezonden naar Jaap. 

 
4b Mededelingen (2) 

 

 
 

Ter informatie 
 

> Aan de website wordt gewerkt. De foto’s zijn gemaakt. De tekst wordt geschreven. Beide partijen 
hebben schuld aan het uitlopen van het in de lucht krijgen van de website. Nu wordt er gestreefd naar 
half november. 

> Wat wordt er gedaan met het extra geld waarmee onderwijsondersteunend personeel zou worden 
aangenomen? Er is geïnvesteerd in conciërges. Onderwijsassistenten kunnen deels via projectgelden 
(PPO) worden aangenomen. Als we onderwijsassistenten aanstellen in vaste dienst kom je met vaste 
contracten te zitten. Dit laatste is niet wenselijk. 
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6 Eureka 

Er wordt een vragenlijst uitgezet onder leerkrachten 
PCSV.  
 

 Ter informatie en bespreking 
 
 

> Arnaud heeft de vragenlijst van Eureka niet ontvangen. Dit zou doorgestuurd moeten zijn door zijn 
directeur. Arnaud gaat dit navragen voor de Gevers Deynoot. 

> Dit punt komt terug op de volgende vergadering. 

 
7 Stand van zaken rondom Vervangingspool  

    
 Ter bespreking 

> Technisch zijn de leerkrachten in het systeem gezet. De app moet nog verder ontwikkeld worden. Er zijn 
nog te weinig vervangers. 

> Naast de vervangingspool zijn we ook aangesloten bij het vervangingsfonds. Daaruit kun je twee keer 
per jaar stappen. De algemeen directeur blijft berekenen of aangemeld blijven of uitstappen gunstiger 
is. 

 
8 Financiële stand van zaken / financiële  

beschikkingen 
 

Bijlage 3 Ter informatie en bespreking 

> Financiële beschikkingen zijn interessant voor ons om te zien. Wij vragen ons als GMR wel af wat wij er 
mee kunnen. Het kan zo zijn dat we bij de begroting reden zien om beschikkingen te willen inzien. 
Er bestaan negatieve beschikkingen. Dit komt echter zelden voor. Wanneer er bijzondere beschikkingen 
langskomen wil de GMR dit graag zien. 

> De toelichting bij het stuk over de financiële stand van zaken is helder. De begroting van de OR wordt 
meegenomen op de jaarrekening. Vandaar dat de penningmeesters hun gegevens meerdere malen per 
jaar moeten aandragen. 

 
9 Functieboek 

Deze wordt jaarlijks vastgesteld. 
De bijlage gaat specifiek over functieomschrijving 
onderhoudsmedewerker / conciërge. 

 

Bijlage 4 Ter bespreking 

> De taakomschrijving van een conciërge voldoet niet voor het gebouw van Het Kompas / De Vink. Hier 
gaat het om een zwaardere taakbelasting. Vandaar dat deze functie moet worden toegevoegd in het 
functieboek. 

 
10 Toekomst PCSV 

Regelmatig wordt er bekeken of en hoe er eventueel in 
de toekomst samenwerking kan plaatsvinden met 
andere verenigingen of stichtingen. De algemeen 
directeur heeft toestemming gevraagd aan bestuur 
voor een onderzoek hiernaar. 

 

 Ter informatie en bespreking 

> Het blijft verstandig om de toekomst van de vereniging te waarborgen. Er gaat nu een onderzoek 
gestart worden naar de mogelijkheden. 

 

5 Terugblikken bijeenkomst bestuur/GMR  
Vooruitkijken naar bijeenkomst 28-11-2016 
 

 Ter informatie en bespreking 
 

> 
 
 

> 

De datum van de eerste themabijeenkomst is vastgesteld op maandag 28 november 2016. 
Het thema is het strategisch beleidsplan. Esther Zeilstra gaat de avond leiden. Waarschijnlijk krijgt de 
avond het karakter van een brainstormsessie.  
De vergadering was goed voorbereid en geleid door onze nieuwe voorzitter; Ronald de Lange. De 
afgesproken frequentie in bijeenkomsten voelt goed. Het overleg moest even op gang komen, maar 
uiteindelijk liep het gesprek goed. De thema-avonden worden positief ontvangen. Fijn dat er een 
toezegging van het bestuur is om bij uitzonderlijke besluiten in gesprek te gaan. Het bestuur kan zo’n 
gesprek initiëren, maar ook de GMR. 
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11 Leerling telling 
Dit heeft weer plaatsgevonden. De algemeen directeur 
licht toe. 
 

  

> Het Kompas is flink gegroeid. De verwachting is dat deze school ook volgend schooljaar nog een beetje 
groeit. 
Het leerlingaantal op de Fortgensschool en de Gevers Deynoot zijn stabiel. 

  
De algemeen directeur verlaat de vergadering 
 
12 Nabespreking indien gewenst   

> Er wordt kort terug gekomen op het tweede punt van agendapunt 4b. 

 
13 Agendapunten voor volgende vergadering 

(16-01-2017) 

 De planning voor de stukken van het 
IPB is als volgt: 
Op het directieoverleg worden de 
hoofdstukken één voor één besproken: 
15-11-2016: H.1 

10-01-2017: H.2 

6-03-2017: H.3 

22-05-2017: H.4 

19-06-2017: H.5 

  
Dat betekent voor de GMR: 
16-01-2017: H1 en 2 

6-03-2017: H 3  
12 juni: H 4 en 5 
 

> Geen opmerkingen. 
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Rondvraag 
Sluiting 

  

Iepko Kan een groepje even kijken naar de reglementswijzigingen? Marianne en Rico gaan een eerste scan 
doen om te verkennen of het veel werk zal zijn. 

 

 Actielijst 
 

Albert Jaarverslag 2015 – 2016 aanvullen. 
Albert Bloemetje voor Margreet. 
Albert Bericht sturen naar directeuren. 
Iepko Social schools bellen om achter de website aan te jagen + Nancy vragen naar nieuwsbrief op de website. 
Iepko Enquête heropenen voor de leerkrachten van de Gevers Deynoot. 

  
 


