
NOTULEN: MR-vergadering donderdag 24 mei 2018 19.00-21.30 teamkamer 

  Omschrijving / doel van 

agendering 

directeur 

aanwezig? 

- instemming  

- advies 

- meningsvorming 

1 MR intern Voor bespreken vergadering 

door MR zonder directie. 

 

Nee Meningsvorming 

2 Opening en 

mededelingen  

Aanvang 19:30. Ja  

3 Verslag vorige 

vergadering 

Goedkeuring verslag vorige MR-

vergadering  

(Als bijlage bijgevoegd) 

Ja Instemming 

4 Ingekomen 

stukken 

Zie aparte agendapunten Ja Nvt 

5 Nieuws van de 

directeur 

Mededelingen directeur 

- Update ICT 

- Wereldorientatie 

Ja Informeren 

6 Werkdrukgelden Voorstel besteding 

werkdrukgelden 

Ja PMR 

7 Schooltijden Voorstel aanpassingen 

schooltijden 

Ja Discussie 

8 WVTTK / 

Rondvraag 

Overige onderwerpen voor 

directie uit voorbespreking of 

overige korte vragen niet 

geagendeerd 

Ja Discussie  

 

 

Pauze Koffie/Thee   

9 Verslag GMR 

 

Mondeling verslag 

Dinsdag 15 mei 2018 

Wordt later schriftelijk verstrekt 

Nee Informeren 

10 Verslag OR 

 

Mondeling verslag 

- Vergadering 14 mei 2018 

 

Nee Informeren 

11 Rondvraag   Nee  

 

  



0 INTERN 

Tijdens de interne voorbespreking zijn de volgende punten besproken als specifieke zaken die 

de MR tijdens de vergadering aan bod wil laten komen: 

- Verslag Klankbord avond (Bas) 

- Aanleveren resterend stukken voor dit jaar (Bas) 

- Martijn merkt op dat het niet duidelijk is wat de doelstelling is van het openstellen van de cijfers 

op het ouderportaal – wat wil de school hiermee bereiken en is het voor ouders wel duidelijk 

hoe hiermee om te gaan (vraag voor Bas) 

- Notulen OR – als men serieus wil deelnemen aan de goede doelen actie “Lopen voor een ander” 

moet dit nog wel worden gecommuniceerd. 

2 Opening 

Opening om 19.30. Marja is afwezig met kennisgeving. 

3 Verslag vorige vergadering 

Goedgekeurd met aanpassingen die ter vergadering zijn verwerkt. 

4 Ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken. 

5 nieuws van de directeur 

Update ICT 

Er is een hoop gebeurd: alle digiborden zijn vervangen en er zijn nieuwe whiteboards geplaatst. 

Daarnaast zijn er 160 nieuwe chromebooks geleverd (en de benodigde ipads voor de kleuters), 

geïnstalleerd en de oude computers vervangen. Het is niet allemaal even soepel verlopen want 

oude documenten moesten gemigreerd worden naar de nieuwe omgeving en dat ging niet 

helemaal zoals gepland. De migratie is gelukt, maar MOO kan de koppeling met Office365 

licentie niet goed maken. Bovendien werkt single sign on nog niet en is Sharepoint nog niet 

goed ingericht. 

De leverancier werkt aan oplossingen voor de problemen en de verwachting is dat dit voor de 

zomer is opgelost. Het wachtwoord voor kinderen op de ipads bestaat uit 3 figuurtjes. 

GYNZY is gekoppeld aan het IP-adres van school, dus dat kan niet vanuit huis. Deze inrichting 

biedt wel extra veiligheid (verkleint kans op ongeautoriseerde toegang tot leerling gegevens/ 

resultaten) 

Vanuit de MR wordt aangegeven dat sommige kinderen Youtube lijken te gebruiken om muziek 

te luisteren tijdens het werken. De vraag is of dat wenselijk is. Vanuit de school is hier nog geen 

beleid op. Volgens Bas is het nog te vroeg om hierover te oordelen: dit soort zaken moeten nog 

verder worden uitgewerkt. 

Wereldoriëntatie 

Er is inmiddels een definitieve keuze gemaakt uit de twee methodes die in aanmerkingen 

kwamen op basis van eerder onderzoek. Tijdens een team-moment met alle leerkrachten van 

groep 3 tot en met 8 is er gestemd: 7 tegen 5 (Bas heeft niet meegestemd). IPC is gekozen – 

die is wat vrijer in de keuze van invulling, meer onderzoekend. Er zijn leerkrachten die hier wat 

moeite mee hebben. Beide methodes voldoen in principe, maar bij IPC word meer van de 

leerkracht verwacht qua voorbereiding etc. 

 

 



Voor volgend jaar ligt de focus vooral op de invoering van de nieuwe methode voor 

Wereldoriëntatie en nieuwe ICT. 

Het idee is om van vakantie tot vakantie te werken met 4 studiedagen IPC – telkens na de 

vakanties. 1 tot 2 weken voorbereidingstijd per module. Carolien wordt coördinator 

wereldoriëntatie 

 

Bas legt kort uit hoe de opbouw van de methode is: 

De IPC-methode werkt met mijlpalen die hetzelfde zijn voor groep 3+4,5+6 en 7+8. Dit 

betekent dat het thema hetzelfde is en dus gezamenlijk kan worden voorbereid en ook 

dezelfde opening kan worden gebruikt.  

 

Na de opening vindt de zogenaamde “kennisoogst” plaats: dit gaat om de inbreng van 

kennis vanuit de leerlingen (op het bord “dit weten we”). Hierna volgt een brainstorm 

over “wat willen we leren” – dit wordt onderverdeeld in vaardigheidsdoelen, kennisdoelen 

en internationale doelen (aangereikt door de leerkracht met inbreng van leerlingen).  

 

Onder coördinatie van de leerkracht worden vervolgens onderzoeksvragen bedacht en 

uitgewerkt. Gedurende de periode wordt het onderzoek uitgevoerd in kleine groepjes 

binnen de klas met aan het einde aan presentatie van de resultaten. 

 

Groep 3 doet het eerste deel van het schooljaar (tot en met december) nog niet mee 

met IPC, omdat de focus in die periode op leren lezen en schrijven ligt. 

 

Eén van de thema’s van IPC is “leren leren”, dit gaat over de opzet van de methode en 

gaat in op hoe het brein werkt. De bedoeling is dat uiteindelijk een portfolio wordt 

opgebouwd waarin wordt bijgehouden wat gedaan is, welke doelen al dan niet behaald 

en hoe. 

De CITO-toets test overigens niet op wereldoriëntatie e.d., De keuze van de methode heeft hier 

geen invloed hierop. 

De MR vraagt of de ouders hier volgend jaar iets over horen krijgen – Bas zegt toe dat dit op 

een informatieavond aan de orde kan komen, de vorm en het moment is nog niet duidelijk. 

De nieuwe methode wereldoriëntatie vervangt: creatieve vorming, natuur en techniek, biologie, 

aardrijkskunde, geschiedenis. De geschatte tijdbesteding hiervoor is (maar dat moet nog in het 

team worden besproken en uitgewerkt): 

- Groep 3,4: 2 tot 3 keer 1 uur 

- Groep 5-8: 3-4 keer 1,5 uur 

 

De MR vraagt naar het aantal studiedagen volgend jaar - zijn er meer studiedagen volgend 

jaar? Bas antwoord: 4 studiedagen zonder school + 1 studiedag voor aanvang school + 2 

studiemiddagen. Het afgelopen jaar was krap qua aantal lesuren, maar de voorgaande jaren is 

er meer lesgegeven. 

Vanuit het team wordt opgemerkt dat er vermoedelijk op 12 september 2018 een staking zal 

plaatsvinden als onderdeed van de onderwijsstakingen in de regio Zuid-Holland. [Opm. 

secretaris: datum nagezocht op internet] 

Andere mededelingen 

Volgende keer 21 juni: evaluatie jaarplan + formatie 

Laatste vergadering 28 juni: jaarplan 2018-2019 + schoolgids 

 



6 WERKDRUKGELDEN 

Het team heeft veel inspraak gehad over hoe dit ingevuld kan worden. 

De gelden voor financiering van de school vanuit de overheid komen uit twee bronnen, volgend 

jaar nog een derde bron (werkdrukgelden). 

 

Eerste bron: Vanuit de PCSV is er een model voor toebedeling van #fte per school, vanuit 

lumpsum financiering. Daarbij is het ook zo dat leerkrachten met meer ervaring meer 

verdienen. 

 

De tweede bron is PPO gelden; verdeeld vanuit PPO Leiden. Dit is een bedrag per kind 

(€160, waarvan €55 voor IB – zit bij Fortgens al in 1e bron, rest voor ondersteuning – vrij te 

besteden, bij Fortgens in personeel). 

De derde bron is werkdrukgelden: PCSV middelt de huidige en toekomstige bedragen naar 

een gemiddeld bedrag vanaf komend jaar. 

 

Met de MR is een financieel voorstel gedeeld. Dit gaat echter alleen over de verdeling van de 

gelden op papier en staat los van de feitelijke inzet van personeel. Op papier mogen de duurste 

leerkrachten ten laste van het vaste budget worden gebracht, zodat er het meeste ruimte 

ontstaat voor invulling van de werkdrukgelden.  

Bas licht toe hoe het er in de praktijk uit komt te zien. 

20 uur onderwijsassistenten bij groep 1,2: waarvan 3 uur door Barbara (obv tarief 

onderwijsassistent), 8 uur door Lisette als leerkracht om kleuterleerkrachten te ontlasten 

en 9 uur als onderwijsassistent (zij vind het ok om deels als leerkracht ingezet en 

betaald te worden en deels als onderwijsassistent); 

Groep 3: ondersteuning door splitsing groep op wo door Esmee (omdat groep erg groot 

wordt, 30 kinderen) 

Groep 4: Marianne 1 dag voor groep 4 + 1 dag ondersteuning gr 3,4 

Groep 5,6 : Jaap maandag extra ondersteuning 

Groep 7,8: Saskia in dag in de twee weken 

Gym: Alle groepen (vanaf groep 3) 2x per week gymles van vakleerkracht. 

 

Pusonderwijs: Eureka gaat stoppen per volgend jaar. Hiervoor krijgt Carolien extra tijd 

voor plusonderwijs. Carolien wordt ook coördinator plusonderwijs; we zijn ook lid van 

LATO – Leids advies voor talentontwikkeling: een netwerk waar veel kennis is over 

aanbod voor hoogbegaafde ll. 

MR vraagt of er een plan is voor invulling plusonderwijs: hier wordt hard aan gewerkt. De 

doelstelling van het plusonderwijs is tweeledig: 1) aanbod aan hoogbegaafde kinderen 2) 

focussen op specifieke talenten van kinderen (bv. kinderen die van huis uit Engels spreken, bv. 

aanbod van grammatica etc.) Vooralsnog zijn er geen plannen om hier een ouderbijdrage voor 

te vragen – bekostiging vanuit het schoolbudget. 

Ook komt er één keer in de twee weken een dag muziekles van een vakleerkracht. De vacature 

 staat nu uit bij BplusC. 

De PMR merkt nog op dat wellicht in het 1e semester geschoven kan worden met extra 

ondersteuning in de onderbouw omdat de kleutergroepen dan nog relatief klein zijn en juist in 

groep 3 extra ondersteuning gebruikt kan worden. Bas lijkt het goed de exact invulling in een 

bouwvergadering te bespreken. De docenten zijn ook niet per se gekoppeld aan een groep. 

De PMR kan zich vinden in het voorstel vinden en geeft instemming. 

 



7 Schooltijden 

Bas is er niet aan toegekomen om hier iets voor te maken. 

 Bas stelt voor volgend jaar in elk geval vanuit de MR te inventariseren of er bij de ouders 

 behoefte is aan aanpassing van het schoolrooster. 

Het voorstel komt op tafel om de schooltijden voor woensdag gelijk te trekken voor alle groepen 

naar 12 uur. Bas gaat nakijken of dit mogelijk is binnen de uren norm (8000 uren over de hele 

basisschool periode). 

 

Als het mogelijk is qua uren, stuurt Ria een mail naar alle leerkrachten. Daarna/ parallel stuurt 

de MR (actie Martijn) via Nancy een enquête naar alle ouders waarin ze aan kunnen geven of ze 

het hiermee eens zijn. 

8 WVTTK/ Rondvraag 

Vraag naar status van resterende stukken voor resterende MR-vergaderingen.  

Bas denkt dat het volledig herschrijven van de schoolgids te veel werk is en stel voor de huidige 

indeling te houden, maar wel alle bekend gewenste aanpassingen vast door te voeren. 

 

Bert zal de opmerkingen van de MR vorig jaar omtrent de schoolgids naar Bas sturen. 

Martijn heeft het verzoek om in de schoolgids iets op te nemen over doelstelling en 

verwachtingen vanuit de school met het openzetten van het ouderportaal. 

Verslag klankbordgroep 

Ongeveer 25 mensen; dit is minder dan verwacht. Wel waren er positieve reacties. 

Besproken onderwerpen IPC, gymzy, combinatiegroepen 1/2, communicatie. 

Het is vooral positief dat ouders onderling met elkaar in gesprek zijn gegaan. 

 

Komen klankbordgroep terug volgend jaar? In principe wel, maar wel met veranderingen. 

Avondvierdaagse 

Hoe zit het met de actie lopen voor een ander?  

Het PCSV-bestuur heeft besloten niet mee te doen. PCSV bepaalt aan het begin van het jaar 

welke doelen worden ondersteunt vanuit de school in een jaar en daar proberen we ons zoveel 

mogelijk aan te houden. 

De Fortgens sporttenues zijn te groot voor de bovenbouw, te klein voor de onderbouw en de 

shirts zijn al ongeveer 6 jaar oud. Bas vindt het een goed idee om nieuwe te bestellen. Bas 

neemt dit mee in directieoverleg voorschoten (DOV). 

9 GMR 

ICT – al door Bas toegelicht 

De PCSV ALV is op 5 juni – niet duidelijk gecommuniceerd. Dit lijkt een terugkerend punt voor 

de PCSV. 

Twee keer paar GMR-bijeenkomst met Bestuur: thema ouderbetrokkenheid en nog een extra 

onderwerp. Desgevraagd heeft het Bestuur geen behoefte aan input van GMR. 

De beschikbaarheid van werkdrukgelden vanuit overheid is besproken: alle drie de scholen 

besteden het binnen de school. 

Jaarverslag bestuur: dit is pas de avond voor vergadering beschikbaar gesteld en dus nog niet 

gelezen. 



Inschaling/ aannamebeleid – mogelijkheden tot binding besproken; hoe geef je vacatures vorm 

zodat je in positieve zin afwijkt. Coaching van nieuwe leerkrachten. PCSV heeft best wel veel te 

bieden t.o.v. van andere stichting/scholen. 

Begroting/ resultaat: De PCSV heeft dit schooljaar weer €200,000 over. 

GMR heeft gevraagd naar waarom het dan zo moeilijk is om extra geld te krijgen voor specifieke 

zaken in de praktijk. Volgens Iepko moet er gewoon een aanvraag worden ingediend. Het 

Fortgens team heeft nog teveel het idee dat er niets mogelijk is en durft eigenlijk niets te 

vragen. 

Iepko gaat wel proberen met accountant om de begroting realistischer te maken (zodat op 

voorhand duidelijk is wat er kan) 

De Gevers heeft veel last van vandalisme gehad; het plaatsen van camera’s heeft geholpen. 

12 OR 

Er is een lijst rondgestuurd met ouders van de OR die mee moeten met schoolreis; dit jaar zijn 

de OR ouders meegegaan. De leerkrachten willen liever zelf bepalen wie er meegaat: er zijn ook 

andere ouders (klassenouders) die veel doen. 

Actie: communicatie aan OR dat de leerkrachten dit zelf bepalen. (Voorzitter?) 

Rico oppert het idee om het schoolreisje in September te doen. De PMR vindt dit een goed idee.  

Als we dit volgend jaar willen moet het op korte termijn met Bas worden besproken zodat het in 

de planning kan worden opgenomen. Actie: Ria/Karin. 

 


