Secretariaat:

Postbus 217
2990 AE Barendrecht
Tel. 0180 620533

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk
gehouden op 22 juni 2015
(locatie: CBS Groen van Prinsterer, locatie Hof van Maxima, Barendrecht)
Aanwezig:

dhr. A. Boonstra, mevr. J.J.L. Brummelink, dhr. A. de Klerk, mevr. J.I. van Noort,
dhr. A. Remis (voorzitter), dhr. M. Schenk, mevr. J.P. Smit-Smouter, dhr. G. Steijn,
dhr. A. van Wingerden, dhr. A. Dogger (*),de heer M.H. Hoogendam (*), mevr.
S.Kleinjan-van der Linde (notuliste) (*),
(*) geen lid

Met kennisgeving afwezig: dhr. en mevr. Van Rhee-Temme.

1. Opening
Dhr. Remis (voorzitter) heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering met het lezen van
Psalm 19 : 8-15 en gaat voor in gebed.
De vergadering wordt deze keer gehouden op de CBS Groen van Prinsterer, locatie Hof van Maxima
en de voorzitter bedankt de directeur, de heer Hoogendam, voor de gastvrijheid.
Na het formele deel van de algemene ledenvergadering zal er een presentatie volgen door dhr.
Dogger en is er een rondleiding door de school. De avond zal afgesloten worden met een hapje en
drankje.
De voorzitter verwijst naar de ALV van 2014 waar door leden opmerkingen zijn gemaakt over het
actief werven van leden en het meer betrekken van leden bij de vereniging. Om die reden is er bij de
uitnodiging voor de ALV een informatieve en wat meer wervende brief verstuurd. Dit heeft nog niet
geleid tot een hogere opkomst op deze ALV.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
De voorzitter bericht dat van een tweetal leden een bericht van verhindering is ontvangen (zie boven:
met kennisgeving afwezig).
Er zijn geen ingekomen stukken. Alle documenten van de jaarvergadering zijn te vinden op de website
van de Vereniging PCPO (www.pcpobr.nl).
3. Notulen ALV d.d. 24 juni 2014
De notulen van de vergadering van 24-6-2014 worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en
vastgesteld.
4. Jaarverslag 2013
In het jaarverslag 2014 wordt door het algemeen bestuur verantwoording afgelegd voor het gevoerde
beleid in dit jaar. Van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen over het
jaarverslag 2014 maken de aanwezige leden geen gebruik.
De voorzitter vermeldt een aantal zaken die in het jaarverslag worden genoemd.
Het nieuwe Strategisch Beleidsplan 2014-2018 wordt tijdens de presentatie door dhr. Dogger nader
toegelicht.
De dependance van de Groen van Prinsterer – de Hof van Maxima – is feestelijk geopend en kansen
worden gezien in het vormgeven van Passend Onderwijs.
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Alle scholen hebben van de inspectie een basisarrangement gekregen; de Cito eindtoets is op alle
scholen afgenomen met een over het algemeen goede uitkomst.
Veel aandacht wordt besteed aan Kennisplein Online en 65% van het personeel neemt deel aan het
PCPO scholingsaanbod.
Tijdens de jaarlijkse reflectiemiddag hebben de leden van het algemeen bestuur onder leiding van
twee adviseurs van VERUS (voorheen de Besturenraad) gesproken over de sociale kant van “Good
Governance”.
In 2014 waren er veel ontwikkelingen op ICT gebied. Aan Snappet, werken met tablets in de klas,
wordt door een aantal scholen een vervolg gegeven. De schooldirecteuren, bestuursleden en het
personeel van het bestuurskantoor hebben een tablet PC tot hun beschikking gekregen. Bestanden
voor o.a. vergaderingen worden van de tablet gelezen en hoeven niet meer geprint en per post
verzonden te worden.
De leerlingaantallen laten een kleine daling zien (in 2014 -/- 105 ll.). Het marktaandeel is echter t.o.v.
2013 gestegen.
Aandachtpunt is de (kleine) stijging van het ziekteverzuim (o.a. door aantal langdurige ziektegevallen).
De vereniging telt op dit moment 265 leden. De voorzitter verwijst naar opmerkingen van leden in
voorgaande ledenvergaderingen over meer betrokkenheid van ouders bij de vereniging en bestaande
leden meer te interesseren voor zaken die spelen in de vereniging.
Een commissie, bestaande uit de directeur-bestuurder, twee bestuursleden en twee leden, heeft
onderzocht op welke manieren de bovengenoemde doelen bereikt zouden kunnen worden.
Dit heeft geresulteerd in:





een foldertje voor potentiële leden (in proefdruk ontvangen);
een nieuwe aanmeldingsbrief voor zowel ouders als niet ouders;
een andere opzet van de uitnodiging voor ALV en
het verzamelen van e-mail adressen om op een eenvoudige manier informatie naar leden te
kunnen sturen.

Het jaarverslag 2014 wordt goedgekeurd en vastgesteld.
De vergadering verleent het bestuur décharge voor het door haar in 2014 gevoerde bestuursbeleid.
5. Financieel Jaarverslag 2014
De voorzitter deelt mee dat door het accountantskantoor KPMG een goedkeurende accountantsverklaring is afgegeven.
Tijdens een bijeenkomst van het algemeen bestuur, het BSM en de accountant is de jaarrekening
2014 besproken.
De voorzitter noemt een viertal hoofdpunten uit het financiële jaarverslag:





Het (kleine) resultaat van € 20.623 is een bewuste keuze;
afname van de liquide middelen;
afname van de voorzieningen en
afname van de kortlopende schulden.

Op een vraag van dhr. De Klerk over de geconsolideerde jaarrekening antwoordt de voorzitter dat in
de geconsolideerde jaarrekening ook de “Stichting tot Steun van de Vereniging PCPO” is opgenomen.
In deze Stichting wordt het vermogen van PCPO beheerd.
Het financieel jaarverslag 2014 wordt door de algemene ledenvergadering goedgekeurd en
vastgesteld.
De vergadering verleent het bestuur décharge voor het in 2014 gevoerde financiële beleid.
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6. Voorstel contributie 2016
Het voorstel de contributie voor 2016 niet te wijzigen en vast te stellen op € 10,- per jaar wordt
unaniem aangenomen.
7. Bestuursverkiezing
Bestuurslid de heer M. Schenk is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
De voorzitter spreekt namens het algemeen bestuur een dankwoord uit aan de heer Schenk, die 8
jaar bestuurslid is geweest. Het bestuur heeft de heer Schenk leren kennen als een zeer gedegen
bestuurder, met als kenmerken: goed voorbereid, genuanceerd, een duidelijke mening, maar ook
openstaand voor goede tegenargumenten, oog voor identiteit en financiële kwaliteiten als
penningmeester.
Op een later moment zal het bestuur op een passende wijze afscheid nemen van de heer Schenk.
Naar aanleiding van de ontstane vacature heeft het algemeen bestuur conform de benoemingsprocedure een advertentie verspreid (PCPO website, via de scholen, in De Schakel en De Combinatie
en d.m.v. aanschrijving van de leden).
De heer Boonstra geeft een kort verslag van de gevolgde selectieprocedure.
Op de advertentie zijn in totaal 5 reacties ontvangen. Met drie personen zijn gesprekken gevoerd. De
keuze is gevallen op de heer A. van Wingerden op basis van zijn bestuurlijke ervaring en kennis van
de vastgoedsector en gebouwenbeheer.
De heer Van Wingerden (35 jaar) is afkomstig uit Ridderkerk en heeft 2 kinderen op CBS De Bongerd.
Het algemeen bestuur doet een bindende voordracht tot benoeming van de heer A. van Wingerden.
De aanwezige leden stemmen in met deze voordracht, waarmee de heer Van Wingerden wordt
benoemd tot bestuurder. De voorzitter verwelkomt de heer Van Wingerden als bestuurslid en wenst
hem succes in de komende bestuursperiode.
8. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
9. Sluiting
De heer Remis dankt de leden voor de aanwezigheid en inbreng aan de vergadering.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met gebed.

Juni2015/sk

Bijlage: Presentatie “Speerpunten PCPO 2015-2018” door dhr. Ad Dogger
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BIJLAGE

Voorafgaand aan de presentatie door de heer Dogger geeft de heer Hoogendam, directeur CBS
Groen van Prinsterer, een korte toelichting over de bouw en inrichting van de Hof van Maxima.
Uitgangspunten bij de inrichting waren: toename van groepsgrootte en het aanbod voor leerlingen in
het kader van Passend Onderwijs.
Het huidige gebouw is een “zichtbare” school, beschikt over grote lokalen en heeft drie gebruikers,
namelijk PCPO, Eiland Marlyne en gemeente Barendrecht (sporthal).
Bij de verdeling van de groepen over de twee locaties (Stellingmolen en Hof van Maxima) is gekozen
voor een groot aanbod op beide locaties.
Presentatie “Speerpunten PCPO 2015-2018” door Ad Dogger
Dhr. A. Dogger (directeur/bestuurder PCPO) geeft aan de hand van een Powerpoint presentatie een
uitleg over de speerpunten van PCPO voor de periode 2015-2018.
Leerlingaantallen
Per 1/10/2014 telde PCPO 4.011 leerlingen. Per 1/10/2015 (prognose mei 2015) zullen dit 3.955
leerlingen zijn.
In Barendrecht krijgen CBS Het Kompas en CBS Smitshoek te maken met een grote daling van het
aantal leerlingen.
Marktaandeel
In Barendrecht ligt het marktaandeel op 54,32% en in Ridderkerk op 33,63%.
Barendrecht Carnisselande heeft een hoger marktaandeel dan Barendrecht Centrum.
In Ridderkerk is sprake van een licht verlies van het marktaandeel.
Een positieve ontwikkeling is te zien op De Klimop Centrum; hier is gekozen voor het “5 gelijke
schooldagen” model, aangevuld met arrangementen.
Speerpunten PCPO 2015-2018 (SBP)


Integrale Kindcentra – IKC
Het streven is iedere school/locatie een IKC (2½ - 12 jaar en BSO).
In Ridderkerk is een chaotische situatie rond kinderopvang (bijv. Klimop Centrum- aanbod
SenW (peuteropvang) en SKR (dagopvang).
M.i.v. 1 augustus 2015 wordt de PSZ in Ridderkerk “aanbesteed”.
Opdracht voor komend jaar is een goede samenwerking van PCPO met SKR en goede
contacten met SenW.
In Barendrecht heeft SKB zich teruggetrokken uit MFA Kruidentuin (kinderopvang De
Hoeksteen); Eiland Marlyne gaat dit nu aanbieden.



Profiel Identiteit : eigenheid in verbondenheid
Het grote aanbod van sollicitanten biedt goede selectiemogelijkheden.
Het PCPO identiteitsbewijs is op alle PCPO scholen aanwezig.
PCPO scholen moeten zich profileren waar ze goed in zijn.



ICT – sociale media
Netwerkaanbieders: Per 1 januari 2016 loopt het contract af met de huidige
netwerkbeheerder. Deze gelegenheid wordt gebruikt om het ICT netwerk te moderniseren.
PCPO wil naar een netwerkomgeving waarin zoveel mogelijk diensten, zoals opslag van
bestanden en het benaderen van programma’s, werken in ‘the cloud’.
Snappet: 5 scholen (2015/2016 – groep 4 t/m 6 – 4 t/m 8). Komend schooljaar krijgen scholen
de overige scholen de gelegenheid om te starten met Snappet in één groep. Scholen die al
met Snappet werken kunnen uitbreiden met één jaargroep. Een belangrijke voorwaarde is dat
de school financieel “in control” is.
Hardware: er moeten keuzes worden gemaakt wat betreft het gebruik van desktops,
laptops/chromebooks, tablets.
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Professionalisering ICT – in 2015 zijn middels een ICT-scan de leerkrachtvaardigheden op
ICT gebied in kaart gebracht. Vanuit Kennisplein is er een aanbod voor scholing op het gebied
van ICT.
Nieuwe websites: Bijna alle websites van de scholen zijn in de afgelopen twee jaar vervangen
door een eigentijdse website die probleemloos te bekijken is op tablets en smartphones en
waarin het gebruik van social media volledig geïntegreerd is.


Passend Onderwijs
Door de invoering van de wet op Passend Onderwijs is het aantal LGF in 2015 teruggebracht
naar 30, aangevuld met nieuwe arrangementen.
Er is een verschuiving van leerkracht naar onderwijsassistent.
PCPO krijgt de komende jaren een garantie van het SWV voor 5,2 fte.
M.b.t. de begeleiding LGF/arrangementen zijn er problemen met de bedrijfsvoering en inzet
van medewerkers. Uitgangspunt blijft altijd dat er geen kinderen tussen wal en schip mogen
raken. Een grote uitdaging is het goed laten functioneren van de wijkteams (met name
schoolmaatschappelijk werk).
PCPO wordt in de OPR vertegenwoordigd door de heer Geert-Bram Steijn.

Huisvesting
Realisatie MFA Kruidentuin (CBS De Hoeksteen) – oplevering december 2015.
CBS De Fontein: traject loopt al 10 jaar; in 2015 verwachte start verbouwing De Fontein/Bosweide.
CBS Het Kompas: sluiting locatie Van Ravesteyndreef augustus 2016; alle groepen komen in het
gebouw aan de Hoefslag (mogelijk tijdelijke huisvesting van 2 groepen elders).
Vanaf 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het totale onderhoud van de eigen
schoolgebouwen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding. In Barendrecht staan
relatief nieuwe gebouwen.
Bestuurlijke uitspraken schaalvergroting
PCPO is in BAR verband een sterke speler. Er is sprake van één ambtelijke organisatie en één
Samenwerkingsverband.
SBP – werkplan – schoolplan
Aan het einde van het schooljaar hebben alle scholen een schoolplan. Scholen worden hierbij
ondersteund door de heer W. Kostense.
Rotterdamse plaatsingswijzer
Ridderkerk: Farel – goed verlopen.
Barendrecht: Calvijn – veel ruis; kontakten van leerkrachten met Calvijn; voor de komende jaren
moeten duidelijke afspraken worden gemaakt.

PCPO wordt opleidingsschool voor InHolland (Dordrecht). Ook krijgt PCPO studenten van de Marnix
Academie.
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