
NOTULEN MR-vergadering donderdag 16 November 2017 19.00-21.30 teamkamer 

  Omschrijving / doel van agendering directeur 

aanwezig? 

- instemming  

- advies 

- meningsvorming 

0 MR Jaarverslag  Behandeling en goedkeuring van 

het MR-jaarverslag 2016-2017 

Ja Instemming 

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 van MR-

vergadering 21 September 

(Als bijlage bijgevoegd) 

Ja Instemming 

4 Ingekomen 

stukken 

Zie aparte agendapunten Ja Nvt 

5 Nieuws van de 

directeur 

Mededelingen directeur Ja Informeren 

6 Social Schools Behandeling van het Protocol Social 

Schools – richtlijnen voor gebruik 

van dit platform.  

Ja Advies 

7 Onderwijs aan 

meer-

/hoogbegaafden 

Discussie met directie en 

meningsvorming over inrcihting 

onderwijs aan 

meer/hoogbegaafden 

(Eureka/plusgroepen) 

Ja Menigsvorming, 

ongevraagd advies 

directie doro 

Oudergeleding 

8 Voedingbeleid Aanpasingen in protocol Gezonde 

Voeding nav enquete ouders etc. 

Ja Advies 

9 WVTTK / 

Rondvraag 

Overige onderwerpen voor directie 

uit voorbespreking of overige korte 

vragen niet geagendeerd 

Ja Discussie  

10 Planning Verzoek aanpassen datum 25 

januari ivm overlap GMR (23 Jan). 

Ja Instemming 

 

 

Pauze Koffie/Thee   

11 Verslag GMR 

 

Mondeling verslag 

Wordt later schriftelijk verstrekt 

Nee Informeren 

12 Verslag OR 

 

Verslag van 6 november Nee Informeren 

13 Rondvraag   Nee  

 

  



0 MR Jaarverslag 

De openbare vergadering wordt om 19.05 geopend in aanwezigheid van de directeur. Helaas zijn er 

geen ouders aanwezig. Ook zijn er geen aanmeldingen ontvangen. 

Het MR-jaarverslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

1 MR Intern 

De voorzitter verzoekt om de vergadering uiterlijk 21.30 af te ronden. 

De secretaris merkt op dat in het kader van het Social Schools systeem dat expliciet toestemming van 

ouders nodig is voor publicatie van foto’s en andere persoonsgegevens vanwege de nieuwe 

privacywetgeving (april 2018). Dit is nu nog niet volledig geregeld.  Uit de discussie blijkt verder dat 

het protocol op onderdelen niet aansluit bij de praktijk (bv. geen foto’s in andere kleding dan gewone 

kleding; dit zou het onmogelijk maken foto’s van de gymles te delen). Besloten wordt dat dit eerst 

terug gaat naar de GMR en dan nog een keer in de Fortgens MR terugkomt. 

Besloten wordt Bas naar de December staking te vragen. 

Als WVTTK punt wordt vast opgenomen: vaststellen van de hoogte van de ouderbijdrage: is dit een 

MR-gelegenheid of kan de Ouderraad dit zelfstandig beslissen. 

Vanuit de oudergeleding komt ook een vraag over de kerstviering en in het bijzonder de reactie op de 

kerstviering van vorig jaar over het gemis van traditionele kersliederen. Namens het team wordt 

toegelicht dat we de methode trefwoord volgen. Het punt van de traditionele kerstliederen wordt door 

de kerstcommissie meegenomen bij de voorbereidingen voor dit jaar. 

2 Opening 

Opening om 19.47 uur. 

3 Verslag vorige vergadering 

Goedgekeurd onder voorbehoud aanpassingen tekstuele opmerkingen Karin. 

5 Nieuws directeur 

De Fortgens heeft het vignet “gezonde school” behaald voor het thema certificaat “gezonde school”.  

Dit is verleend op basis van het eerder vastgestelde protocol Eten en Drinken (dus nog voor de 

aanpassingen naar aanleiding van de enquête). Helaas scoren we voor het vignet “welbevinden” op 

punten nog onvoldoende en kon dit dus nog niet worden verleend. Aan deze punten wordt gewerkt 

zodat dit hopelijk binnenkort ook zal worden verleend. Het betreft met name de beschrijvingen van de 

samenwerking met externe partijen (bv. GGD/andere hulpverleners). 

Bas merkt op dat het zorgplan tegenwoordig vervangen is door het “Schoolondersteuningsprofiel”. Dit 

naar aanleiding van het feit dat dit oorspronkelijk op de agenda voor deze vergadering stond. 

Activiteiten 

Volgens Bas is het een (te) drukke periode geweest met te veel dingen naast het reguliere onderwijs: 

bijvoorbeeld de week van de pleegzorg, actie schoenmaatje, verkeersles, Tekenfund actie. Sommige 

dingen komen van Bas, andere zijn in vooraf het team besproken. Bas zegt toe voortaan alle ideeën 

voor activiteiten e.d. eerst in het MT (MT: Management Team, bestaand uit bouwcoördinatoren (onder- 

resp. bovenbouw), Intern Begeleider en Bas) te bespreken om te voorkomen dat het onderwijs in het 

geding komt. 

 



Muziekplan 

Bas heeft afgelopen di-avond (9 november) een gesprek gehad met het PCSV Steunfonds over het 

muziekplan. Er waren wat kritische vragen, maar het plan is mondeling goedgekeurd. Hierna wordt 

plan nog met Saskia en het MT besproken. 

De MR maakt zich zorgen over de borging van het muziekonderwijs na de periode van drie jaar 

waarvoor nu geld ter beschikking is gesteld: het risico bestaat dat er dan geen geld meer is om een 

vakdocent voor muziek te bekostigen. 

Bas antwoordt dat het plan wel degelijk voorziet in duurzame elementen: coaching aan leerkrachten is 

duurzaam (hierdoor kunnen zij beter zelf muziekles geven) en ook de investering in muziekinstrument 

en kasten is duurzaam. Verder is het lastig om nu al aan te geven hoe e.e.a. over drie jaar precies 

moet worden ingepast. 

De MR is niet overtuigd en had eigenlijk meer verwacht, maar besluit de directie dit als expliciet 

aandachtspunt mee te geven bij de verdere uitwerking van plannen en verwacht dat dit de komende 

jaren in de jaarplannen terugkomt. Verder wordt besloten dit volgend jaar weer op de agenda te zetten 

en tussentijds de uitvoering te bewaken. 

Studiedag 

Op 22 november is er weer een studiedag voor het hele team. Tijdens deze dag gaat het team kijken 

naar een nieuwe methode/ opzet voor wereldoriëntatie. De bedoeling is meer thematisch werken 

vanuit de leervragen van de kinderen. Dit schooljaar wordt een keuze gemaakt en zal ook worden 

geëxperimenteerd met een andere werkwijze. De bovenbouw gaat aan de slag met nieuwsbegrip. Er 

komt een workshop met CED (de uitgever van onze methode voor nieuwsbegrip) om beter met 

methode om te leren gaan. Het gaat om de motivatie van kinderen en indeling in niveau groepen. 

De kleuterleerkrachten en leerkrachten van groep 3 gaan naar de Gevers om te leren omgaan met het 

nieuwe digitale keuzebord en krijgen instructie van Geertje over “observerend spelen”. 

Schoolfruit 

Er was een mogelijkheid om 20 weken lang gratis schoolfruit te krijgen. Dit heeft de Fortgens al eerder 

gedaan en leek Bas een goed initiatief in het kader van het nieuwe protocol Eten en Drinken. Het fruit 

wordt niet schoongemaakt aangeleverd. 

Vanuit de oudergeleding komt de vraag of we dit echt nodig hebben. De meeste ouders van leerlingen 

op de Fortgens kunnen dit zelf betalen, terwijl er bv. ook voedselbanken zijn dit het heel goed kunnen 

gebruiken. Bas antwoordt dat er eigenlijk nooit iets wordt weggegooid. 

ICT 

Er is een opzet voor een plan gemaakt, maar deze moet nog in het team worden besproken. In elk 

geval is het plan in de voorjaarsvakantie nieuwe digiborden te plaatsen. In de meivakantie worden dan 

nieuwe devices aangeschaft ter vervanging van de Skoolmates en pc’s van de docenten. Eigenlijk is 

het geld er pas in augustus vanwege de afschrijving, maar Iepko heeft toegezegd dat de aanschaf naar 

voren gehaald mag worden. Ook komt er in December 2017 externe ondersteuning van Kennisnet om 

de werkgroep te ondersteunen op het gebied van marktaanbod etc. 

De verwachting is dat het plan begin volgend jaar ook op de MR-agenda gezet kan worden (bv. de 

vergadering van half januari). De secretaris bekijkt wat agenda-technisch haalbaar is. 

Staking 

De actiegroep PO-front heeft aangekondigd dat op 12 december waarschijnlijk weer gestaakt gaat 

worden en de verwachting is dat veel scholen weer mee gaan doen. De vraag welke leerkrachten mee 

willen doen met de staking staat momenteel uit binnen de Fortgensschool. Als de meerderheid wil 

staken, wordt dit doorbetaald door het bestuur. Dit is nieuwe informatie voor de team-

vertegenwoordiging. Bas wordt verzocht te zorgen dat dit bij alle leerkrachten bekend is, zodat ze dit 

mee kunnen nemen in hun afweging.  

 



De MR verzoekt Bas tijdig te zorgen voor communicatie naar de ouders zodat ze er rekening mee 

kunnen houden (er is geen mogelijkheid voor opvang door Kindex). 

Ouderbijdrage  

De ouderraad heeft in haar vergadering van 6 november besloten de ouderbijdrage te verhogen naar 

€25 (was € 20).  Officieel gaat de MR over de begroting, dus ook over de ouderbijdrage. De MR heeft 

echter geen overwegende bezwaren tegen deze verhoging, dus voor dit jaar is hij bij deze 

goedgekeurd. 

Besloten wordt bij de eerstvolgende gelegenheid op een MR-vergadering dit punt te agenderen en 

daarbij de penningsmeester en voorzitter van de ouderraad uit te nodigen. 

6 Protocol Social Schools 

Uit de discussie blijkt verder dat het protocol op onderdelen niet aansluit bij de praktijk (bv. verbod op 

foto’s in andere kleding dan gewone kleding; dit zou het onmogelijk maken foto’s van de gymles te 

delen).  Bas merkt op ook dat het protocol nog wordt aangepast vanwege de invoering van de nieuwe 

Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR in het Engels) – 

deze wordt per 25 mei 2018 van kracht. Op 30 januari is er een lunchbijeenkomst voor de PCSV-

directeuren over de AVG. 

(Tip voor de directie: de website van de autoriteit persoonsgegeven heeft goede informatie over de 

wijzigingen in de AVG: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-

privacywetgeving/scholen-de-avg.) 

Besloten wordt dit eerst terug gaat naar de GMR en dan nog een keer in de Fortgens MR terugkomt. 

7 Onderwijs aan hoog/meer begaafden 

Op verzoek van Ria wordt een specifieke alinea over groep 6 uit de bijlage die ter introductie van dit 

punt was bijgevoegd officieel geschrapt. De inhoud hiervan is echter wel besproken ter vergadering. 

Volgens Bas zijn de kinderen die voor Eureka in aanmerking komen “die kinderen die meer dan een 

bepaalde periode echt voorlopen op andere leerlingen”.   

 Bas licht toe dat de werkwijze rondom de plusgroepen is veranderd: tot vorig jaar waren er 

“pluswerkboeken” voor taal, rekening en spelling en aparte instructie tijdens “plusuurtjes”. 

Bas vindt dat het niveau in de groepen over het algemeen inmiddels zo hoog is geworden dat de 

instructie in de klas al op een hoger niveau kan en alle kinderen pluswerk mogen maken als ze 

daaraan toe komen. Er is hier een plan voor gemaakt dat in het team is besproken. 

Opgemerkt wordt dat een verandering in het onderwijsbeleid (zoals bv. ten aanzien van plusgroepen) 

iets is dat ook in de MR besproken zou moeten worden voor het wordt ingevoerd. 

Volgens Bas is het voordeel dat kinderen niet meer uit de klas gehaald worden en dit beter voelt voor 

de andere kinderen (ze voelen zich niet achtergesteld of “dom” omdat zij niet mee mogen).  

Juf Carolien werkt nu thematisch met groepjes kinderen, bv.  Engels en “leren-leren”. Een toegevoegde 

waarde van Eureka is dat kinderen in aanraking komen met gelijkgestemden. Volgens een van de 

leerkrachten in de MR voegt het Eureka onderwijs voor leerlingen uit groep 8 niet veel toe aan het 

bestaande onderwijs in groep 8.  

 

Binnen de GMR staat de evaluatie en mogelijke aanpassing/herziening van Eureka al langer op de 

agenda. Tot nog toe echter zonder concrete resultaten. De MR verzoekt de GMR-vertegenwoordigers 

de zorgen over Eureka en de toegevoegde waarde in zijn huidige opzet (dus niet over het concept) 

en het belang van een zorgvuldige evaluatie en waar nodig herziening van het beleid mee te nemen op 

de volgende GMR-vergadering. 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/scholen-de-avg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/scholen-de-avg


Volgens Bas is doelstelling is dat leerkrachten zelf in staat zijn de “plus”-groep goed te bedienen en 

meer in de groep te doen. Carolien heeft nu ook meer tijd omdat ze geen plusgroepen meer heeft. 

Een ander voorbeeld is dat in groep 3 voor rekenen twee van de vijf lessen niet volgens de methode 

wordt gegeven, maar op een andere wijze wordt ingevuld waarmee gehoopt wordt meer rendement te 

behalen. 

Naar aanleiding van het bijgevoegde stuk “-Handreiking hoogbegaafdheid School aan Zet.pdf” (hier te 

vinden op Internet) zegt Bas dat er ook externe ondersteuning wordt gezocht bij het verder 

ontwikkelen van het onderwijs aan hoogbegaafden. De MR en Bas zijn het met elkaar eens dat ieder 

kind anders – ook (juist) hoogbegaafde kinderen. Er is dus geen “one size fits all”, maar er zal naar het 

individuele kind moeten worden gekeken. 

De MR nodigt Bas uit om zodra hij meer concrete plannen op dit gebied heeft dit (tijdig) op de agenda 

van de MR te zetten. 

8 Voedingsbeleid/ Protocol Eten en Drinken 

Zoals eerder toegezegd, is er een enquête onder alle ouders gehouden over invoering en inhoud van 

het protocol Eten en Drinken. 

Bas heeft naar aanleiding van de enquête onder ouders over de invoering en inhoud van het protocol 

Eten en Drinken een aantal aanpassingen gemaakt in het document. 

Uit de enquête blijkt dat veel (bijna alle) opmerkingen zijn gemaakt over het strenge trakatiebeleid. 

Er volgt een discussie over de nuance -> wat is nog toegestaan (bv. fruit met geraspte chocola of 

eierkoeken met hagelslag).  De uitkomst is dat hier “naar redelijkheid” mee zal worden omgegaan door 

de leerkrachten, al blijft het lastig om vooraf voor alle situaties een passend antwoord te bedenken. 

De MR is inhoudelijk akkoord met het gewijzigde documenten. Rico en Ria komen nog met wat 

tekstuele opmerkingen. 

9 WVTTK /Rondvraag 

Vanuit de oudergeleding komt de vraag of de kerstviering dit jaar wel traditionele kerstliederen zullen 

worden gezongen. Bas zegt dat alle opmerkingen en reacties (inclusief dit specifieke punt) bekend zijn 

bij de werkgroep en zullen worden meegenomen. 

10 Planning januari vergadering 

De vergadering van 25 januari wordt verschoven naar 18 januari. 

11 Verslag GMR 

Er is geen vergadering, alleen een afscheidsborrel Jaap + ander MR lid (andere school). 

De GMR heeft een brief van het bestuur ontvangen over de plannen tot mogelijke samenwerkingen 

met een schoolvereniging in Wassenaar. Het advies van Veres (om een personele samenwerking aan 

te gaan) wordt niet overgenomen. De samenwerking is tot nader order van de baan en andere 

mogelijkheden tot samenwerking (bv. in Voorschoten) worden onderzocht door het bestuur. 

12 Ouderraad 

Het verslag van de ouderraad was bij de stukken gevoegd. De MR heeft geen op- of aanmerkingen 

voor wat betreft de ouderraad. 

 

Rondvraag  

https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2014/08/Handreiking-hoogbegaafdheid-School-aan-Zet.pdf


Agenda en stukken 

Opgemerkt wordt de secretaris de agenda en stukken soms twee keer rondstuurt (zoals voor deze 

vergadering), vaak met aanpassingen.  Dit maakt het voor de MR-leden soms lastig om te zien wat nu 

de laatste stukken zijn. De secretaris merkt op dat dit niet te voorkomen in verband met last-minute 

wijzigingsverzoeken van de directie. 

Besloten wordt dat de voorzitter het belang van een tijdige voorbereiding van de vergaderagenda nog 

een keer onder de aandacht van Bas brengt. Daarnaast zegt de secretaris toe wijzigingen in agenda 

en/of stukken duidelijk aan te geven. 

 

 


