
CONCEPT NOTULEN MR-vergadering donderdag 20 juni 2019 19.00-22.00 teamkamer 

 Onderwerp Omschrijving / doel van 

agendering 

directeur 

aanwezig? 

- instemming  

- advies 

- meningsvorming 

0 Interne 

voorbespreking 

Interne voorbespreking Nee Discussie 

1 Opening en 

mededelingen  

Aanvang 19.30 

 

Ja  

2 Verslag vorige 

vergadering 

Goedkeuring verslag van MR-

vergadering 14 maart 2019 

(Als bijlage bijgevoegd) 

Ja Instemming 

3 Ingekomen stukken Geen Ja Nvt 

4 Nieuws van de 

directeur 

Mededelingen directeur 

Vertrek directeur Fortgens 

Professioneel statuut 

Ter informatie van de MR, 

formeel heeft de MR geen 

advies of instemmingsrecht 

 

Ja Informeren, 

discussie waar 

nodig 

5 Missie en visie 

Fortgensschool 

Herziening van de missie als 

onderdeel van het strategisch 

koersplan 2019-2023 

Ja Advies 

6 Schoolgids 2019-

2020 

Herziene schoolgids 2019-

2020 

Ja Instemming 

oudergeleding 

7 Evaluatie jaarplan 

2018-2019 

Evaluatie van het jaarplan 

2018-2019, wat is er 

gerealiseerd en wat behoeft 

bijstelling 

NB officieel “schoolplan” 

meerjaren behoeft MR 

instemming. 

Ja Advies/ discussie 

 

8 Formatie Formatieplan 2019-2020 Ja Instemming PMR 

9 WVTTK / Rondvraag Overige onderwerpen voor 

directie uit voorbespreking of 

overige korte vragen niet 

geagendeerd 

Ja Discussie  

 

 

Pauze Koffie/Thee   

10 Verslag GMR 

 

Mondeling verslag 

Wordt later schriftelijk 

verstrektO 

Opvolging Rico in GMR na 

ouders 

GMR personeelsbezetting 

Nee Informeren 

11 Verslag OR Mondeling verslag Nee Informeren 

12 Rondvraag   Nee  

 



0 Intern 

Karin’s verlof loopt nog door tot November 2019 

A.s. dinsdag vinden gesprekken plaats voor nieuwe algemeen directeur. 11 kandidaten gemeld, 6 

geselecteerd door bureau, 3 door PCSV geselecteerd.  Er zijn er ook die op korte termijn kunnen 

beginnen. 

Later te bespreken: opvolging Rico in GMR. 

Voor vervanging Bas zijn er wat punten aangegeven, in Oktober wordt de vacature geplaatst. 

Er is een protocol opgesteld wie in de sollicitatiecommissie moeten zitten; vanuit de MR moet er ook 

vertegenwoordiging van de oudergeleding zijn. Rico heeft ook bij de selectie van de huidige directeur 

(Bas) in de commissie gezeten Ria heeft hierover met Iepko gesproken en het hoeft, zeker in deze 

situatie geen zittend MR lid te zijn.  De MR heeft graag dat Rico het weer doet, tenzij Martijn het graag 

wil doen.  

1 Opening 

19.23 opening 

2 Verslag vorige vergadering 

Inhoudelijk goedgekeurd, de secretaris verwerkt nog wat tekstuele aantekeningen.  

3 Ingekomen stuken 

Geen 

4 Nieuws van de directeur 

Per 1 augustus gaat Bas bij IKC de Klimboom aan de slag als directeur. 

Het is geïntegreerde kinderopvang met Dalton onderwijs, volledig geïntegreerd in de leerlijnen van 0-

12.  Er komt een berichtje vanuit de GMR in verband met het vertrek van Bas – omdat ook de 

algemeen directeur vertrekt is het nodig hierover te communiceren om verwarring en onrust te 

voorkomen. 

Klankbordavond over oudercommunicatie 

Verslaglegging intern gedeeld, komt ook naar ouders in SocialSchools. 

Behalve van groep 4 was er van iedere groep iemand. 

Er zij nu ouders “geprikt” vanuit de lijst. Divers gezelschap, verschillende voorkeuren en ook veel input 

vanuit ouders van kleuters, maar ook veel positieve geluiden over wat al goed gaat. 

Initiatief Circular schools – nieuwe huisvesting 

Circular Schools is een initiatief om scholen te helpen op een andere manier naar huisvesting te kijken. 

Circular Schools heeft als doel om de aanpak van schoolgebouwen een nieuwe impuls te geven. Dit is 

een initiatief vanuit de provincie.   

Ria, Conny, Martijn en Joost vanuit bestuur hebben vanuit school deelgenomen. Ook is de 

beleidsmedewerker onderwijs van de gemeente Voorschot mee geweest.  

 

Er zijn mogelijkheden om gebruik te blijven maken van ondersteuning van het project team Circular 

Schools. Na de vakantie komt het team op school om het gesprek in een bredere groep aan te gaan en 

zo input voor verdere uitwerking te verzamelen. 

Ambitie van de gemeente is binnen 5-9 jaar een nieuw schoolgebouw te realiseren voor de scholen in 

Voorschoten die nog geen nieuwe gebouwd hebben; elke termijn wordt er één school aangepakt. 

 

  



Procedure algemeen directeur 

Bas bevestigt wat Ria al heeft gedeeld. Er worden gesprekken gevoerd met kandidaten op basis van 

een preselectie. 

 

Interim 

Ria is namens de MR en Conny vanuit het MT betrokken geweest bij de selectie van een interim 

directeur voor de Fortgens. Uit 3 Cv’s zijn twee kandidaten geselecteerd waarmee een gesprek is 

gevoerd. Uit deze twee is Gejo Griffioen gekozen als interim directeur gekozen voor 2 dagen per week 

– di+do. Conny is het aanspreekpunt op de andere dagen. Er wordt ook wat ambulante tijd 

vrijgemaakt voor MT leden om onderdelen uit het jaarplan te realiseren. 

Nieuwe leerkracht in groep 3: na 3 open sollicitaties is er iemand aangenomen voor 3 dagen: op 

maandag en dinsdag staat ze alleen en op woensdag werkt ze samen met Marja. Op donderdag is ze 

extra aanwezig voor extra, nog nader te bepalen taken. Ze is ook moeder van een leerling op school. 

In het verleden is gezegd dat dit niet de voorkeur heeft, maar gegeven de krappe arbeidsmarkt wordt 

daar nu van afgeweken. Vanuit de oudergeleding wordt opgemerkt dat formeel een vacature eerst 

intern had moeten worden uitgezet binnen PCSV. Bas erkent dat dit over het hoofd is gezien vanwege 

de tijdsdruk. 

4 Professioneel statuut 

Dit is een verplicht document vanwege gewijzigde wetgeving. Het document hoeft formeel niet langs 

de MR – deze heeft geen advies- of instemmingsrecht. Evengoed wordt het document kort besproken 

in de vergadering. Bas merkt op dat het document in het team besproken en goedgekeurd is. 

De MR heeft kleine inhoudelijke opmerkingen. Bij het punt “Afspraken over de zeggenschap van 

leraren ten aanzien van de pedagogisch-didactische aanpak waaronder de begeleiding van leerlingen 

en de contacten met ouders” mist een beschrijving van de overlegstructuur die er is om dit te borgen.  

Bas wil dit nu niet direct aanpassen omdat de huidige tekst in het team besproken is. 

 Verder is de MR van mening dat het document in het algemeen iets scherper kan worden 

geformuleerd.  

Een kleine onduidelijkheid wordt door Bas aangepast: “effectieve instructiemodel” moet zijn “Effectieve 

directe instructiemodel”. 

5 Missie en streefbeelden 

Visie 

Opgemerkt wordt dat het geen christelijke normen en waarden zijn maar “vanuit christelijke inspiratie 

ingegeven normen en waarden” – anders lijkt het alsof christelijke normen en waarden anders of beter 

zijn. 

Bij het stukje over gezonde school: “fris klimaat” kan weg en de MR ziet graag iets toegevoegd over 

geestelijk welzijn - vanuit het certificaat welzijn. Dit komt niet goed uit de verf nu. 

De MR wil “fysieke talenten” graag vervangen door “sportieve talenten” (fysiek slaat meer op kracht, 

we bedoelen meer sportief). 

Bij het stukje over talent kan “21e eeuw” weg, dat voegt niets toe 

De MR vindt het woord “eigenaarschap” niet zo mooi, suggestie is “leren verantwoordelijkheid te 

nemen voor hun eigen leerproces” 

Bij het stukje over de inzet van vakleerkrachten, kan de toevoeging dat ze expertise op hun eigen 

gebied hebben weg. Bas neemt deze opmerkingen mee. 

  



Schoolgids 

De MR wil graag Remedial Teaching benoemd hebben bij het streefbeeld – dit is echt een punt waarop 

de Fortgens zich kan onderscheiden. 

De oudergeleding zou graag zien dat de lay-out schoolgids door een grafisch vormgever worden 

nagekeken. Ook vinden ze het een goed idee om er een professioneel tekstschrijver naar te laten 

kijken. Dit punt wordt doorgeschoven naar volgend jaar. 

Actiepunten Bas:  

1) Toevoegen historische citoscore 

2) Namen en adressen nalopen en aanpassen waar nodig 

De MR merkt op dat er naast vertrouwenspersoon ook een coördinator anti-pestbeleid is. Toevallig is 

dat nu dezelfde persoon, maar dat hoeft niet te blijven. Dit moet aangepast worden in het document. 

De oudergeleding is met opvolging van actiepunten 2 en 3 inhoudelijk akkoord. 

Actiepunt vervoer: er moet een formulier zijn dat ouders moeten ondertekenen => actie Sita/Ria om 

op te zoeken. 

Actiepunt MR volgend jaar: review van schoolgids vanuit een “marketing” perspectief 

Actie punt opvolger Bas: hoe ervoor te zorgen dat het stuk zelf al eerder door meelezers inhoudelijke 

en tekstueel wordt doorgelopen. 

7 Evaluatie jaarplan 

Het neemt nu te veel tijd om het helemaal inhoudelijk door te nemen. 

In zijn algemeenheid vallen een paar dingen op: 

- Evaluatie is niet altijd consistent puntsgewijs maar soms meer generiek 

- Er wordt verwezen naar “specialisten” terwijl er geen specialisten zijn, eerder coördinator. 

Iedereen wordt verzocht opmerkingen aan Bas te geven zodat deze verwerkt kunnen worden. Voor het 

overige hebben de MR leden nu geen specifieke opmerkingen en een deel van de punten zal bij het 

jaarplan 2019-2020 terugkomen. 

 

8 Formatieplan  

Formatie is rond, echter werkdrukverlichting is nog niet ingevuld en ambulante tijd voor MT-leden 

moet nog worden uitgewerkt. Dit komt op de vergadering van 4 juli terug op de agenda. 

9 Rondvraag en WVTTK 

Geen punten. 

10 GMR 

Verslag niet toegestuurd. Voor volgende vergadering. 

Laatste vergadering was kort: afscheid van Rico, Iepko en anderen. 

Rico benadert Martijn hiervoor. 

11 OR 

Martijn is er niet. Volgt later. 

 


