Secretariaat:

Postbus 217
2990 AE Barendrecht
Tel. 0180 620533

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk
gehouden op 21 juni 2018
(locatie: Bestuurskantoor PCPO, Achterom 70 te Barendrecht)
Aanwezig:

dhr. A. Boonstra (voorzitter), mevr. J.J.L. Brummelink, dhr. P. Kalkman,
dhr. A. de Klerk, dhr. S. Leertouwer, mevr. J.I. van Noort,
dhr. A. van Wingerden, dhr. A. Dogger (*), mevr. S.Kleinjan (notuliste) (*)
(*) geen lid

Met kennisgeving afwezig: dhr. A. Remis, dhr. I. Pangan, mevr. L. Scholte, dhr. G. Steijn

1. Opening
Dhr. Boonstra (voorzitter) heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering met het lezen van
Lucas 10 en gaat voor in gebed.
De voorzitter verwelkomt de heer De Klerk en de kandidaat bestuursleden, de heren Kalkman en
Leertouwer. Ook een welkom voor dhr. H. de Waal, die een presentatie over Privacy zal houden.
2. Presentatie Privacy (Hans de Waal)
Dhr. H. de Waal verzorgt een presentatie over Privacy (AVG).
Er wordt nader ingegaan op de verwerking van persoonsgegevens, de route naar accountability,
verantwoording en planning.
De werkgroep Privacy van PCPO heeft zich in de afgelopen periode beziggehouden om alle aspecten
rondom privacy in kaart te brengen en hierop beleid te maken.
Zoals in de presentatie wordt genoemd wil PCPO op haar scholen een veilige omgeving bieden met
waarborging van de privacy. Er wordt transparant en zorgvuldig omgegaan met de
persoonsgegevens. Het streven is om leerlingen, ouders en medewerkers bewust en zorgvuldig te
laten omgaan met persoonsgegevens van zichzelf en anderen.
Dhr. De Klerk informeert naar de rol van VERUS m.b.t. advisering.
Dhr. Dogger antwoordt dat privacy geen core business van VERUS is. Dhr. De Waal is als een extern
deskundige ingehuurd met het doel PCPO AVG proef te maken.
In mei jl. hebben alle ouders een informatiebrief over privacy ontvangen.
In het algemene deel van de schoolgidsen zal een stukje over privacy worden opgenomen.
Dhr. Kalkman vraagt of er zicht is op de drie belangrijkste risico’s m.b.t. AVG.
Dhr. De Waal antwoordt dat ook door ouders vragen worden gesteld en informeren welke stappen
PCPO in dit traject heeft gezet.
Dhr. Kalkman informeert naar het inzagerecht m.b.t. het verwijderen van gegevens.
Dhr. De Waal antwoordt dat PCPO de processen en protocollen volgt.
Dhr. Dogger vult aan dat, als hierover onduidelijkheid ontstaat, er contact met de
werkgeversorganisatie wordt opgenomen.
Mevr. Brummelink vraagt of Parnassys nog werkbaar is voor leerkrachten.
Dhr. De Waal antwoordt dat leerkrachten alleen toegang hebben tot de informatie van de huidige
groep. In de praktijk blijkt voor o.a. de IB-ers een onwerkbare situatie te ontstaan. Dhr. De Waal noemt
dit een uitdaging waarvoor een oplossing gezocht moet worden.
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Dhr. Dogger meldt dat er een aantal klachten van ouders is ontvangen, die bovenschools zullen
worden afgehandeld.
Mevr. Van Noort informeert naar de overdracht van leerlinggegevens aan het einde van een
schooljaar naar een volgende groep. Krijgt de leerkracht vooraf inzage in de leerlinggegevens?
Dhr. De Waal antwoordt dat hier sprake is van een legitiem doel.
Dhr. De Waal wordt bedankt voor zijn presentatie en verlaat de vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
De voorzitter verwijst naar de leden die met kennisgeving afwezig zijn.
Er zijn geen ingekomen stukken. Alle documenten van de jaarvergadering zijn te vinden op de website
van de Vereniging PCPO (www.pcpobr.nl).
Het door de accountant getekende (financiële) jaarverslag 2017 ligt ter inzage op het bestuurskantoor.
4. Notulen ALV d.d. 15 juni 2017
De notulen van de vergadering van 15 juni 2017 worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en
vastgesteld.
5. Jaarverslag 2017 (incl. financieel jaarverslag)
In het jaarverslag 2017 wordt door het algemeen bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde
beleid in dit jaar.
Dhr. Dogger meldt dat aan het jaarververslag een “verslag algemeen toezichthoudend bestuur” is
toegevoegd. Dit zal in de komende jaarverslagen meer aandacht krijgen en uitgebreider worden
beschreven.
Het onderwijskundig deel van het jaarverslag wordt nader toegelicht bij agendapunt 9 (presentatie
inspectierapport 4 jaarlijks onderzoek PCPO).
De voorzitter deelt mee dat door het accountantskantoor Van Ree een goedkeurende accountantsverklaring is afgegeven. De contacten met de accountant zijn tijdens de controle goed verlopen.
Het jaarverslag 2017 wordt goedgekeurd en vastgesteld.
De vergadering verleent het bestuur décharge voor het door haar in 2017 gevoerde bestuursbeleid.
6. Voorstel contributie 2018
Het voorstel de contributie voor 2018 niet te wijzigen en vast te stellen op € 10,- per jaar wordt
unaniem aangenomen.
7. Informatie rechtsvorm
De voorzitter deelt mee dat er een uitvoerige discussie binnen het algemeen bestuur wordt gevoerd
over het omzetten van de vereniging in een stichting. Een aantal bijeenkomsten o.l.v. een extern
deskundige heeft inmiddels plaatsgevonden.
Als redenen van de discussie over het wijzigen van de rechtsvorm noemt de voorzitter:
* het aantal ouders dat lid wordt van de vereniging sterk daalt;
* de ALV slechts door een zeer beperkt aantal leden wordt bezocht.
Wat betreft de betrokkenheid van ouders is een verschuiving waarneembaar naar de
medezeggenschap via de MR en GMR.
In de komende periode zal verder onderzoek worden gedaan naar de verschillende mogelijkheden
voor vervanging van de verenigingsstructuur door een stichtingsstructuur.
Uitgangspunt zal altijd zijn het borgen van de grondslag in de stichtingsvorm.
Dhr. De Klerk informeert naar het aantal leden van de vereniging. Geantwoord wordt dat dit 330 leden
zijn.
Dhr. De Klerk is van mening dat de aanwezigheid van een enkel lid op een ALV niet betekent dat
ouders zich niet bij de vereniging betrokken voelen.
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Dhr. De Klerk vraagt wat het bestuur denkt te winnen met het omzetten van de rechtsvorm.
De voorzitter antwoordt dat op dit moment al sprake is van een intern toezichthoudend bestuur.
De governance binnen de vereniging komt in de praktijk steeds meer in de richting van een stichting,
met een duidelijke scheiding tussen directie en het toezichthoudend orgaan.
Dhr. Dogger treedt als directeur/bestuurder op namens het algemeen bestuur.
Verder noemt de voorzitter de betrokkenheid van de leden en is een stichting meer slagvaardiger bij
het vormen van samenwerkingsverbanden.
Mw. Van Noort verwijst naar de eerdergenoemde sessies, waarbij de vraag is besproken hoe de
christelijke identiteit kan worden geborgd.
Doordat nu in de wet verankerd ligt dat ouders betrokken zijn bij MR/GMR is de functionaliteit van de
vereniging gewijzigd.
In de komende tijd zal hierover met deskundigen verder over worden gesproken.
De voorzitter merkt op dat het belangrijk is om de leden bij het proces te betrekken en dhr. Leertouwer
vult aan dat de voor- en nadelen goed duidelijk worden gemaakt.
Dhr. Dogger merkt op dat de GMR adviesrecht heeft en op de hoogte is van de ontwikkelingen.

8. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar zijn dhr. A. Boonstra en mevr. J.I. van Noort-van der Weerd.
Aftredend en herkiesbaar is mevr. J. Brummelink-Bleijenberg
De voorzitter gaat over tot de bestuursverkiezing:
 Mevr. J. Brummelink-Bleijenberg is aftredend en stelt zich herkiesbaar
 Als kandidaat bestuursleden worden voorgedragen: dhr. P. Kalkman en dhr. S. Leertouwer.
Op verzoek van de voorzitter geeft mevr. Brummelink een korte toelichting over de gevolgde
sollicitatieprocedure.
In totaal hebben 11 kandidaten gesolliciteerd, waarvan 4 na de sluitingstermijn van 24 maart 2018.
De sollicitatiecommissie heeft met 6 kandidaten gesprekken gevoerd en heeft dhr. Kalkman en dhr. Leertouwer
genomineerd om voorgedragen te worden op de ALV.
De aanwezige leden stemmen in met de bindende voordracht van het bestuur tot de herbenoeming van mevr.
Brummelink en de benoeming van dhr. Kalkman en dhr. Leertouwer.
De voorzitter verwelkomt de heren Kalkman en Leertouwer als bestuurslid en wenst beiden succes in de
komende bestuursperiode.
De nieuw gekozen bestuursleden stellen zich kort voor.
Peter Kalkman (38 jaar) is woonachting in Barendrecht, is getrouwd en heeft 2 kinderen op Het Kompas. Peter
is directeur bij de gemeente Goeree-Overflakkee (aandachtsgebieden op gebied van dienstverlening,
bedrijfsvoering, accommodaties, economie en buitendienst).
Stefan Leertouwer (41 jaar) is woonachting in Ridderkerk, is getrouwd en heeft 3 kinderen, waarvan één kind
op De Fontein.
Stefan is directeur van Leertouwer Financiële Diensten B.V. te Rotterdam en was eerder bestuurslid van de
Vereniging PCPO geweest (periode 2006 – 2014).
PAUZE
9. Presentatie inspectierapport “4 jaarlijks onderzoek PCPO” door dhr. Ad Dogger (directeur/bestuurder
PCPO)
Dhr. Dogger informeert de aanwezigen over het 4 jaarlijks onderzoek van de inspectie en meldt dat er door het
BMT met externe ondersteuning in de voorbereiding veel werkzaamheden zijn verricht.
De onderzoeksperiode was van november 2017 tot maart 2018.
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Anders dan voorgaande inspectieonderzoeken, ligt de focus van de inspectie meer bij de besturen dan de
individuele scholen, met als doel te onderzoeken of het onderwijs op de scholen van voldoende kwaliteit is en
het bestuur financieel in staat is om ook de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.
De inspectie heeft gesprekken gevoerd met het BMT, algemeen bestuur, GMR en directieberaad.
Op een drietal PCPO scholen (CBS De Klimop-Centrum, CBS De Regenboog, CBS De Bongerd) heeft de
inspectie verificatiebezoeken gebracht en stonden de volgende vragen centraal: is de sturing op kwaliteit op
orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer?
Dhr. Dogger noemt in zijn presentatie een aantal positieve opmerkingen van de inspectie en een aantal
verbeterpunten.
De verbeterpunten worden meegenomen in het SBP 2018-2022 en schoolplannen 2019-2023.
Dhr. Dogger spreekt zijn waardering uit voor de rol van de inspectie in het nieuwe toezichtskader.
Dhr. De Klerk complimenteert dhr. Dogger voor het inspectieverhaal.
De voorzitter bedankt dhr. Dogger voor de presentatie.

10. Rondvraag
Namens het algemeen bestuur spreekt dhr. Van Wingerden een dankwoord uit aan dhr. Boonstra en mevr. Van
Noort.
Dhr. Boonstra neemt afscheid na 8 jaar (2 termijnen) en mevr. Van Noort heeft na het verstrijken van de 1e
termijn vorig jaar, er nog een extra jaar aan toegevoegd.
Op een later moment neemt het bestuur op een passende wijze afscheid van de vertrekkende bestuursleden.
Zowel dhr. Boonstra als mevr. Van Noort kijken met een goed gevoel terug op de afgelopen bestuursperiode.
Voor mevr. Van Noort waren passend onderwijs, identiteit en kwaliteit de aandachtsgebieden waaraan zij met
plezier heeft gewerkt.
Ook voor dhr. Boonstra was, naast financiën, passend onderwijs een aandachtsgebied.
Beide vertrekkende bestuursleden hebben de prettige samenwerking met de collega bestuursleden,
directeur/bestuurder en de medewerkers van het bestuurskantoor als waardevol ervaren.

11. Sluiting
Dhr. Boonstra dankt de aanwezigen voor de inbreng aan de vergadering.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met gebed.

Juni 2018/sk

Bijlage:
Presentatie Inspectierapport “4 jaarlijks onderzoek PCPO” door dhr. Ad Dogger (directeur/bestuurder PCPO).
Presentatie Privacy door dhr. Hans de Waal
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