
NOTULEN MR-vergadering donderdag10 November 2016 19.00-21.30 teamkamer 

  Omschrijving / doel van agendering directeur 

aanwezig? 

- instemming  

- advies 

- meningsvorming 

0 MR intern Voor bespreken vergadering door 

MR zonder directie 

Nee Meningsvorming 

1 Opening en 

mededelingen  

Aanvang 19:30. Ja Informeren 

2 MR-jaarverslag 

2015-2016 

MR-jaarverslag 2015-2016  - 

toegankelijk voor alle ouders 

Ja Instemming MR 

3 Verslag vorige 

vergadering 

Goedkeuring verslag van MR-

vergadering 22 September 2016 

(Als bijlage bijgevoegd) 

Ja Instemming 

4 Ingekomen 

stukken 

Email directie – zie punt 6 Ja Nvt 

5 Nieuws van de 

directeur 

Mededelingen directeur Ja Informeren 

6 Certificaat 

Gezonde School 

Plan om vignet “Gezonde School” 

te halen (zie email directie) 

Ja Meningsvorming, 

advies indien MR 

dat al mogelijk acht 

7 Taakbeleid Invulling taakbeleid / resultaat 

afstemming met PMR 

Ja Instemming PMR 

8 MR agenda Bevestiging vergaderdata met 

directie 

Ja Informeren 

9 WVTTK Overige onderwerpen voor directie 

uit voorbespreking 

Ja Discussie  

 

 

Pauze Koffie/Thee   

10 MR Jaarplan Bespreken voorstel MR jaarplan; 

discussie over aandachtspunten 

Nee Vaststellen door MR 

11 Verslag GMR 

 

Mondeling verslagWordt later 

schriftelijk verstrekt 

Nee Informeren 

12 Verslag OR 

 

Mondeling verslag 

Wordt later schriftelijk verstrekt 

 

Nee Informeren 

13 Rondvraag   Nee  

 

  



0 MR Intern 

Jaco heeft aangegeven te stoppen met de MR omdat hij het niet kan combineren met zijn werk. Er 

moet dus een vacature bekend gemaakt worden. Ria neemt de actie om dit te regelen. 

1 Opening 19.30 

Karin is afwezig met kennisgeving. 

Jaco heeft aangegeven te stoppen met de MR omdat hij het niet kan combineren met zijn werk. 

We nodigen hem uit om de volgende vergadering officieel afscheid te nemen. Rico koopt een flesje 

wijn. Als Jaco niet kan, brengen we het even thuis. 

Besloten wordt om de concept notulen voortaan uiterlijk 10 dagen na de vergadering rond te sturen 

aan de MR leden en Bas. 

2 MR-jaarverslag 

Het MR-jaarverslag is besproken. Jaap stuurt zijn opmerkingen nog per mail aan de secretaris. 

Besloten wordt de officiële MR-jaarvergadering samen te laten vallen met volgende MR-vergadering 

zodat het jaarverslag dan ook definitief is. 

Actie Ria: vacature MR uitsturen met MR-jaarverslag en aankondiging MR-jaarvergadering op 19 jan 

2017. 

Actie Bert: aangepaste MR-jaarverslag rondsturen + concept vacaturetekst 2015. 

Besluit: MR-jaarverslag voortaan in concept te hebben op de 1e vergadering na zomervakantie. 

Besluit: op de inhoudelijke informatieavond aan het begin van het jaar komt er een MR + OR-

introductie samen met een samenvatting van het jaarverslag. Dit moet de ouderbetrokkenheid 

vergroten en elk geval voor meer bekendheid van de MR en OR zorgen. 

3 Verslag vorige vergadering 

Het verslag wordt besproken; Jaap stuurt zijn opmerkingen nog per mail naar de secretaris. 

Punt 5 – extra gelden: update Bas: Er is een nieuwe conciërge, er is een tijdelijke klassenassistent 

maar deze kan niet volledig worden gefinancierd van het vluchtelingenbudget.   

Bas meldt dat er in het verleden altijd iets in de maandbrief stond over de christelijke grondslag en dat 

ouders hem erop hebben gewezen dat dit in eerste maandbrief van Bas werd gemist. Dit wordt weer 

opgenomen. 

Actie Bas: vergaderdata in Parnassys bijwerken op basis van de notulen 

Punt 7 – Voor het bijwonen van de OR vergadering vanuit de oudergeleding is nu een vacature. 

Bas update vorige vergadering: jaarverslag OR bespreken. 

Bas gaat een plan schrijven voor de besteding van overschot OR-gelden – ca. €7.000. 

 

Bas wil dit jaar weer meedoen aan de plaatselijk georganiseerde Koningsspelen. Tijdens de komende 

OR vergadering worden leuke ideeën voor de Koningsspelen besproken. 

Volgende OR vergadering: maandag 16 jan, 6 maart, 8 mei, 19 juni. 

Bert bezoekt volgende OR vergadering 16 januari. 

Punt 8 GMR –De laatste zin: secretariële activiteiten worden bij toerbeurt uitgevoerd (dus per 

vergadering en niet samen). 

 



Actie Bert: Mail OR + vergaderdata en laatste verslag. (annemarie@vanesveld.com) 

Actie Bert: stukje maandbrief – 1e donderdag van de maand (december). 

4 Ingekomen stukken  

Geen. 

5 Nieuws directeur 

Gebouw: Er zijn nieuwe groene borden met naam de van school en logo opgehangen ter vervanging 

van het oude bruine bord. Besloten is de muur op de plaats van het oude bord toch niet te schilderen: 

dit zou te besmettelijk zijn – het verweert vanzelf. 

 

Alle schilderwerkzaamheden binnen zijn nu ook afgerond. 

De fotograaf is geweest, maar de organisatie liep niet goed waardoor er veel uitloop was en sommige 

ouders zijn weggelopen. Bas heeft besloten dat er komend jaar een nieuwe fotograaf komt. 

Werkdruk: er is de afgelopen periode een behoorlijke hoge werkdruk geweest voor het team. 

Alle taken stonden eigenlijk al vast, bv 2 studiedagen, 2 vergaderingen en 2 BHV-middagen en dit 

heeft geleid tot een hoge werkdruk. Bas wil dit schooljaar al in mei een planning voor het komende 

schooljaar opstellen en bespreken. Ook wil hij kijken of het mogelijk is om ruimte te maken in de 

komende bijeenkomsten zodat er alvast wat praktische invulling gegeven kan worden aan zaken waar 

we als team mee bezig zijn. 

Rapportage over kinderen: Er komt een plan om van 3 rapporten naar 2 rapporten per jaar te gaan 

met 3 oudergesprekken en het openzetten van toets cijfers in Parnassys.   

Handelingsgericht werken: De werkgroep handelingsgericht werken gaat verder met de ontwikkeling 

van het zorg- en handelingsgericht werken. Een van de onderdelen daarvan is het beter op elkaar 

afstemmen van de diverse plannen. 

Besluit: handelingsgericht werken komt op vergadering 20 april terug. 

Vraag Rico: Gaat het goed met ziektevervanging op school?  

Bas probeert uitval in eerste instantie intern op te lossen en dat lukt meestal. De invalpool werkt nog 

niet helemaal naar behoren. De volgens het systeem beschikbare vervangers blijken niet altijd te 

kunnen. Bas heeft telefonisch contact gehad met personen uit Voorschoten/Leiden uit de pool en 

daarmee afgesproken dat zij direct benaderd mogen worden als er een invalkracht nodig is. 

6. Certificaat gezonde school 

Bas is van plan het Certificaat Gezonde School voor de Fortenschool te gaan behalen. Dit bestaat uit 

een aantal deelcertificaten op specifieke gebieden. Bas denkt dat de school zich daarmee kan 

onderscheiden ten opzichte van de andere scholen in de omgeving. Aan veel van de eisen voldoen wij 

al volgens Bas. 

Er komt ondersteuning vanuit de GGD, dit is gratis. 

Bas verwacht dat het verkrijgen van het certificaat Sociale Veiligheid geen probleem zal zijn, omdat 

hier al veel werk is gedaan en we daarmee al aan de eisen zouden moeten voldoen. 

 

Het idee is om met de Koningspelen of start volgende schooljaar daar een moment rondom te creëren 

om de aandacht te vestigen op het behalen van het certificaat. 

7. Taakbeleid 

Het taakbeleid is door de PMR besproken met Bertje in verband met de opvolging door Bas. Het 

taakbeleid is uitgewerkt en door de PMR goedgekeurd. 

Field Code Changed

mailto:annemarie@vanesveld.com


 

Bas heeft een nieuw programma aangeschaft voor de berekening van beschikbare uren per 

personeelslid. Dit programma houdt rekening met alle cao-rechten en -plichten en andere 

bijzonderheden waardoor een nauwkeuriger berekening kan worden gemaakt. 

De uitkomsten van de herberekening met dit programma worden door Bas waar nodig met de 

betrokken personeelsleden besproken. Voor volgend schooljaar wil Bas al voor de zomer de planning 

opstellen en bespreken, inclusief taakinvulling in overeenstemming met de cao. 

8 WVTTK 

Vraag van Rico over spreekbeurten: Op andere scholen moeten leerlingen veel “echte” spreekbeurten 

houden. Op de Fortgensschool lijkt dit niet het geval te zijn. 

Bas en de PMR leggen uit dat presentatievaardigheden op onze school in de methode zijn ingebouwd. 

Het wordt opgebouwd vanuit de methode. Bijv. n.a.v. thema zelfstanding iets maken en ook al in 

kleinere groepjes bespreken en ook regelmatig een samenvatting van bijv. een boek of opdracht aan 

de klas vertellen soms gewoon vanaf de eigen plek. In groep 5 gaan leerlingen zelfstandig op school 

aan de slag met PowerPoint.   

De leerkrachten vinden dit een prettiger methode en ook effectiever omdat in het verleden is gebleken 

dat veel leerlingen toch wel veel hulp van ouders kregen bij het voorbereiden van hun spreekbeurt 

(wel erg mooie PowerPoint presentaties). 

Rico stelt voor om hierover bijvoorbeeld in de maandbrief (inhoudelijk stukje) te communiceren, zodat 

het voor ouders duidelijker wordt hoe de school met presentatievaardigheden omgaat. Actie: Jaap. 

Website: Volgende week dinsdag gesprek met bouwers van de site, dan worden de inhoudelijke kopjes 

gedeeld. Eind november komt hij online, nog niet duidelijk welk van de drie scholen het eerst live gaat. 

10 MR Jaarplan 

De secretaris heeft een concept opgeteld op basis van een MR-jaarplan van een basisschool uit Delft en 

rondgestuurd naar de MR leden. Na toelichting van de opzet van het plan en verdere uitleg op welke 

punten het plan specifiek voor onze school gemaakt moet worden, wordt besloten dit volgende 

vergadering te bespreken. 

11 GMR 

Goedgekeurd verslag 12 september 2016 + jaarverslag. Actie Jaap doorsturen naar secretaris  

Er is een nieuw PMR lid van de Gevers, Arnaud Ouwehand 

De GMR heeft uitgebreid gesproken als voorbereiding op het gesprek met het bestuur. Een jaar 

geleden is er een eerste gesprek geweest. GMR vindt informatievoorziening vanuit bestuur en 

algemeen directeur een belangrijk aandachtspunt.  Het gesprek met het bestuur heeft inmiddels ook 

plaatsgevonden. 

De onderwijsinspectie heeft een vrijwillige inspectie uitgevoerd bij het Bestuur van de PCSV. Dit is een 

vrijwillige inspectie die over beleid e.d. gaat en dus niet over het onderwijs op de scholen. Het 

conceptrapport van deze inspectie is de in de GMR besproken. Eén van de punten is het belang van 

contact van het bestuur met belanghebbenden. 

De vervangingspool is ook besproken in de GMR – zie ook update Bas. 

Het Eureka programma is besproken. Er is een enquête uitgezet, maar bij één school is het nog niet 

doorgekomen en Iepko wil wachten met het bespreken van de resultaten tot ook deze school 

gelegenheid voor inbreng gehad heeft. Het nieuwe personeelsbeleid plan komt in delen naar de GMR 



om te voorkomen dat een heel groot document (dat ook erg belangrijk is), in één keer moet worden 

goedgekeurd. 

Financiën: Alles wat bij algemeen directeur langskomt moet eigenlijk ook langs de GMR. Afgesproken is 

dat de GMR elke vergadering een kopie krijgt van de informatie die ook naar het bestuur is gegaan. 

De nieuwe website en de vertraagde oplevering is besproken. Naar verwachting is deze uiterlijk na de 

kerstvakantie beschikbaar. De MR dringt er bij Bas op aan in het directeurenoverleg met de leverancier 

druk op tijdige oplevering te zetten en desnoods extra hulp (leerkrachten/MR?) in te zetten om alle 

inhoud tijdig op de site te krijgen. 

28 november GMR-bespreking met bestuur; nu 2x per jaar. Thema zal zijn de onvoldoende concrete 

onderwijskundige doelstellingen in het strategisch beleidsplan van PCSV (dit was één van de 

belangrijkste bevindingen uit het vrijwillig inspectierapport). Iepko gaat iemand aantrekken ter 

ondersteuning bij het schrijven van het strategisch beleidsplan. 

13 Rondvraag 

- Voorstel werkwijze MR-vergadering; archief stuk door Sita ingebracht voor bespreking in de 

volgende vergadering. 

 

 


