
NOTULEN: MR-vergadering donderdag 16 januari 2020 19.00-22.00 teamkamer 

 Onderwerp Omschrijving / doel van agendering directeur 
aanwezig? 

- instemming  
- advies 
- meningsvorming 

0 Interne 
voorbespreking 

Interne voorbespreking 19:00 
 

Nee Discussie 

1 Opening en 
mededelingen  

Aanvang 19.30 
 

Ja  

3 Verslag vorige 
vergadering 

Goedkeuring verslag van MR-
vergadering 07 November 2019 
(Als bijlage bijgevoegd) 

Ja Afstemming MR 

4 Ingekomen stukken Geen Ja Nvt 

5 Nieuws van de 
directeur 

Mededelingen directeur 
 

Ja Informeren, 
discussie waar 
nodig 

6 Ouderportaal Verslag van analyse/review Martijn en 
Gejo 

Ja Informeren, 
discussie waar 
nodig 

7 Eureka Toelichting op vernieuwde Eureka 
selectiecriteria, Eureka aanpak 

Ja Informeren, 
discussie waar 
nodig 

8 Perspectief Fortgens 
vacatures 

Perspectief Fortgens vacatures ivm hoge 
gemiddelde leeftijd docenten 

Ja Informeren, 
discussie waar 
nodig 

9 Begroting 2020 Korte toelichting begroting 2020 
(begroting zelf is gedeeld). Formeel 
heeft MR geen adviesrecht op MR, wel 
goed om inzicht te houden in keuzes 
vwb besteding middelen en 
werkdrukverlichting 

Ja Informeren, 
discussie waar 
nodig 

10 WVTTK / Rondvraag Overige onderwerpen voor directie uit 
voorbespreking of overige korte vragen 
niet geagendeerd 

Ja Discussie  

 
 

Pauze Koffie/Thee   

11 Verslag GMR 

 

Mondeling verslag 
Wordt later schriftelijk verstrekt 

Nee Informeren 

12 Verslag OR Mondeling verslag Nee Informeren 

13 Rondvraag   Nee  

 

 

 

 

 



 

 

00 Intern 

Marja meldt zich af – net hersteld van ziekte 

Martijn heeft zich vanmiddag afgemeld 

Jaap, Ria, Berend, Bert 

Timing: Jaap brengt het punt van tijdig vaststellen van de agenda en aanleveren stukken. 
Idealiter beginnen we 2,5 week van tevoren met het verzamelen van stukken, zodat uiterlijk 1½ week vóór de 
vergadering de stukken kunnen worden verstuurd (zodat er 2 weekenden tussen zitten). 

Opgemerkt wordt dat de timing van vergadering niet te dicht na een vakantie moet zijn. 

Afgesproken wordt dat de ruwe versie direct na de vergadering wordt toegezonden en binnen een week 
inhoudelijk commentaar (niet op vorm/formulering) wordt geleverd. 

Officieel had vandaag de MR-jaarvergadering moeten zijn, maar door de late afstemming kan die niet 
doorgaan. 
De MR besluit dat de volgende vergadering de jaarvergadering wordt. Bert zal Nancy vragen om dit aan te 
kondigen. 

Geluidsinstallatie – vanuit de OR kwam de opmerking dat de kwaliteit van de geluidsinstallatie bij evenementen 
te wensen overlaat. Volgens Jaap ligt dat aan de invloed van mobiele telefoons – zonder dat werkt het uitstekend 
(wordt van tevoren getest).  Ouders zou gevraagd kunnen worden hun telefoon op vliegtuigstand te zetten, een 
andere praktische oplossing is een bedrade oplossing. Draadloze oplossingen die dit euvel niet hebben zijn 
aanzienlijk duurder. Praktisch gezien is werken met een bedrade microfoon waarschijnlijk het beste en hier zal 
naar worden gekeken. 

De oudergeleding vraagt zich af waarom het “ds.” voorvoegsel niet op het bord aan de muur is vermeld.  Dit 
bord is door het PCSV-bestuur geplaatst. Officieel heten we ds. Fortgensschool. Berend doet navraag in de 
GMR. 

1 Opening en mededelingen 

Opening om 19.29 

Punt 2 is weggevallen, door met punt 3 verslag vorige vergadering. 

3 Verslag vorige vergadering 

Actie Bert: Controleren of MR jaarverslag op website staat 

  



4 Nieuws directeur 

Huisvesting 

Volgens interne bronnen bij de gemeente is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) door de raad goedgekeurd. Dat 
betekent dat we in actie kunnen komen. Op 10 februari (17-19) is er een bijeenkomst op school met het bestuur. 
Berend kan aansluiten namens de MR. Romy Sneider werkt voor PCSV aan de huisvesting – adviseert 
bovenschoolse directeur over huisvesting, gemeente en bouwen etc.   Zij zal deze sessie leiden, Conny was al 
bezig met een presentatie – dit wordt gecombineerd. 

Gejo’s idee is om twee opties te bekijken optie A) multifunctioneel gebouw met kinderopvang, cultureel centrum 
en bibliotheek en optie B) op huidige locatie nieuw gebouw realiseren. Er is nog niet met de andere partijen 
gesproken over dit idee. 

Werving nieuwe directeur 

Berend heeft Martijn vervangen in de benoemingsadviescommissie (BAC). Er is met 1 kandidaat gesproken, die 
was gemiddeld genomen vrij enthousiast. Er is besloten om andere kandidaat te zoeken ter vergelijk; helaas 
heeft de eerste kandidaat afgezegd. Vervolgens zijn er nog 3 kandidaten gesproken en is er één kandidaat 
uitgenodigd voor 2e gesprek, maar deze heeft afgezegd. 
 
Inmiddels zijn er weer twee kandidaten gevonden waarmee op 31 januari wordt gesproken.Op zijn vroegst zou 
iemand per 1 maart kunnen beginnen. In overleg is besloten dat Gejo in elk geval nog 1 maand aanblijft voor 
een goede overdracht en coaching. 

6 Ouderportaal 

Gejo heeft met meester Sebastiaan en Martijn samen gezeten. De conclusie is dat het huidige ouderportaal van 
Parnassys niet goed is – in elk geval voor wat betreft de interface met Gynzy. Omdat het een standaardproduct 
is, is het niet mogelijk om hier direct invloed op uit te oefenen. 

Het lijkt het beste om de informatie uit Gynzy in Parnassys niet meer weer te geven. 

Omdat spelling (dictee) nog op papier wordt gedaan, zijn deze toets cijfers wel in Parnassys zichtbaar. 
Alleen voor rekenen blijft dat de toetsen alleen in Gynzy worden gemaakt en niet los (zonder Gynzy koppeling) 
in Parnassys zichtbaar zijn. Een optie kan zijn om handmatig rekentoetsen aan te maken in Parnassys (dit levert 
extra werk op voor leerkrachten). 

Het voorstel is om de detail Gynzy rapportage naar Parnassys dicht te zetten, maar wel met het verzoek te kijken 
naar extra informatievoorziening voor de periode september-februari, zonder hier een administratief circus 
omheen te maken. 

Dit wordt in het team besproken en daarbij hoort ook goede uitleg aan ouders om dit uit te leggen (brief Gejo). 

7 Eureka 

De herziene selectieprocedure is gedeeld met de MR. De MR kan zich hierin vinden. Wel blijft de oudergeleding 
bezorgd over het gebrek aan duidelijkheid over de invulling van Eureka. Afgesproken wordt dat uiterlijk de 
laatste MR vergadering de evaluatie van de Eureka groep dit jaar samen met het plan voor komend schooljaar 
(kan in protocol-vorm  (5 à 6 kantjes max)) te bespreken. 

 

 



8 Vacatureperspectief 

Gejo licht de toegezonden staat met een overzicht van de te verwachten uitstroom, toe. De staat geeft een inzicht 
in de trend en is niet bedoeld als volledig sluitend overzicht. De gemiddelde leeftijd ligt relatief hoog in het team. 
Op langere termijn is de uitstroom onzekerder vanwege personeelsleden die na hun pensioen nog door willen 
werken en mogelijk alsnog na een jaar stoppen. Voor 2021 moet eigenlijk al in februari dit jaar begonnen 
worden – PCSV breed. De GMR neemt dit mee naar vergadering volgende week. 

Gejo deelt dit met de bovenschoolse directeur. 

9 Begroting 

Gejo heeft nog een vraag uitstaan over de hoogte van de werkdrukgelden, afgelopen jaar € 62k, dit jaar €51k – 
vreemd want het zou op moeten lopen. Ligt bij OHM, afhankelijk van medewerker die nu ziek is. 

Qua leerlingenaantal zitten we op het maximumaantal dat de school qua ruimte en organisatie aan kan. 

Wat nog niet is doorgewerkt is, zijn aanpassingen aan het onderhoud -> we gaan proberen om zo min mogelijk 
onderhoudskosten te maken, met de randvoorwaarde dat het gebouw technisch veilig en bruikbaar is.  Ook 
moet het gebouw er netjes blijven uit zien.  Verder wordt wel één van de drie cv-ketels vervangen omdat deze 
allemaal al lang aan vervanging toe zijn. 

WVTTK / Rondvraag 

Op de gevel hangt een bord met “Fortgensschool”, terwijl het formeel “ds. Fortgensschool” is. Dit was Gejo in 
het begin niet duidelijk, nu wel.  

Verder is er één keer ingebroken op school en heeft één keer een poging tot inbraak plaatsgevonden. Naar 
aanleiding hiervan is met de gemeente gesproken over het plaatsen van een goed camerasysteem.  De 
verzekering loopt via de gemeente dus de gemeente heeft ook belang bij het voorkomen van inbraak. Tot nog 
toe is alles uitbetaald. 

11 Verslag GMR 

Er niet veel bijzonders besproken. 
Wervingsprocedure Fortgens besproken – ook in deze MR besproken. 
Capablo (een tool voor kwaliteitsbewaking/registratie) – is toch afgeschaft. Er wordt nu een POP en 
Lesobservatieformulier gemaakt voor heel PCSV, wordt nu in mei gekeken naar vervangend systeem. 

Initiatief tot (na)scholing (G)MR leden – in de Fortgens MR nu nog geen belangstelling, maar straks met twee 
nieuwe ouders wel.  Dit wordt vanuit de GMR geregeld.  

Jaap heeft geen prettig gevoel bij het bureau dat de werving en selectie van de nieuwe Fortgens directeur 
begeleidt. Uit de verslagen blijkt weinig toegevoegde waarde en ook de kandidaten die zijn gezien kwamen niet 
van het bureau. Goed om dit te evalueren in het BAC met de bovenschoolse directeur en ook in de GMR te 
bespreken zodat er lering uit kan worden getrokken voor een volgende keer. 

12 OR 

Zie voorbespreking 

  



13 Rondvraag 

Oudergeleding MR 

Nieuwe ouders voor vervanging oudergeleding MR -> actie Martijn om stukje te schrijven. De oudergeleding 
stemt dit onderling af. 

Stakingen 

De personeelsgeleding uit zijn zorgen over het feit dat er pas zo laat wordt gecommuniceerd naar ouders en ook 
wordt het als een gemis ervaren dat het bestuur zich niet expliciet uitspreekt over het steunen van het personeel in 
deze. Dit wordt in de GMR gemeld. 

Website 

De informatie over de MR op de website is verouderd.  
Foto plannen voor vergadering in september. 

Actie Bert: Nancy vragen aanpassen namen aan huidige bezetting en verwijderen. 

Sluiting 21.44 

Volgende vergadering donderdag 12 maart 2020 

 

 

  



ACTIELIJST MR 

N Datum Actie Eigenaar Einddatum 
(gepland) 

Status 

1 07-11-2019 Werkgroepje opzetten over 
ouderportaal en Gynzy met 
ouderbetrokkenheid (Martijn?)  
 

Gejo 4-3-2020 Op vergadering 16 
jan 2020 
besproken, Gejo 
volgt dit op met 
team -> dichtzetten 
Gynzy 

2 07-11-2019 Profielschets nieuwe directeur 
Fortgens naar de MR 

Gejo Afgerond Uit diverse bronnen 
ontvangen, 
afgerond. 

3 07-11-2019 Opstellen overzicht pensioendata 
Fortgens personeelsbestand en 
eerste indicatie mogelijke impact 

Gejo Afgerond Afgerond 16 jan 
2020 

4 07-11-2019 Nieuwe selectiecriteria Eureka met 
MR delen  

Gejo Afgerond Afgerond 16 jan 
2020 

5 07-11-2019 Delen MR-
activiteiten/onderwerpen in GMR 
– agenderen informatiedeling 

Ria 25 Jan 2020 Open 

6 07-11-2019 Plannen MR-jaarvergadering en 
uitnodigen ouders (2e MR-
vergadering 2020) 

Bert Afgerond 16 jan 2020 
besproken, gesloten 

7 07-11-2019 Navragen mogelijkheden gebruik 
Sharepoint voor delen informatie 
met ouders bij Nancy. 

Bert Actie voor GMR, 
afvoeren uit MR 
lijst 

Lijkt niet mogelijk te 
zijn, op GMR niveau 
regelen. 

8 16-1-2020 MR info op website bijwerken Bert Afgerond Namen aangepast 
9 16-1-2020 Onderzoeken mogelijkheden 

tussenrapportage rond November 
als vervanging voor dichtzetten 
Gynzy (Spelling +Rekenen) en 
terugkoppelen MR 

Gejo 1 Mar 2020 Open 

10 16-1-2020 Opstellen werving nieuwe MR 
leden ter vervanging Martijn+Bert 

Martijn 1 Feb 2020 Concept in MR 
vergadering 12 
maart 2020 

11 16-1-2020 Controleren of MR jaarverslag op 
website staat 

Bert 1 Feb 2020 Afgerond, geplaatst 

12 16-1-2020 Volgende MR vergadering tot MR 
jaarvergadering maken + 
uitnodigen 

Bert 1 Feb 2020 Afgerond, Nancy 
heeft uitnodiging op 
Social Schools gezet 

13 16-1-2020 Afronden evaluatie Eureka, 
opstellen protocol Eureka 
programma (selectie+inhoud en 
evaluatie cyclus), ter advies 
voorleggen aan MR 

Gejo 1 Juni 2020 Open 
*check Gejo ivm 
overdracht nieuwe 
directeur 

 

 

 


