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MR Fortgensschool   Verslag    Dinsdag  25-Jan-2022  

locatie: School of Teams  aanvang: 19.00 uur, vanaf 19.30 met de directeur 

 

Documenten (bijlagen) bij deze vergadering: 

1. Verslag MR vergadering 18 november 2021 (Incl Amendement Gemeenteraad) 
2. Verslag MR vergadering mei 2021 
3. Ondersteuningsplan-PPO-Leiden-2017-2021-def-1 
4. Social Schools 
5. antipest_protocol_antipest_fortgens_2_3 
6. Fortgens - Begroting 2022  - OHM (1) 

 

Uitgenodigd: 

oudergeleding   

Berend Brasjen Voorzitter  

Bob Bennink Secretaris  

Debby van Riel   

 

personeelsgeleding   

Jaap Booij   

Carolien Baartman   

Quirine Moerman   

 
 

Directeur Ds. Fortgensschool Dorien Overvliet  

 
Het eerste kwartier is er een voorbespreking van de agendapunten; daarna vergaderen we met de 
directeur.  
 

 Onderwerp en toelichting Bijlage Doel  Tijd 

1 Opening en welkom   
 

19.00 

• De vergadering wordt om 19.02 geopend 

• Jaap neemt einde van het jaar afscheid. Er wordt gevraagd of we een beoogd vervanger 
moeten uitnodigen voor deelname aan de volgende vergadering(en). Dat is niet nodig. Het is 
nog niet bekend wie de opvolger is. 

 
 
2 Vaststellen agenda  

 
 

Ter vaststelling  19.03 

• Er zijn geen extra vergaderpunten. De agenda wordt dus vastgesteld. 

 
3 Vaststellen verslagen  Bijlage 1 

 
Ter vaststelling  19.05 

De volgende verslagen worden vastgesteld na een aantal kleine wijzigingen: 

• 18 november 2021 

• Mei 2021 

 
4 Ingekomen stukken 

 
  

 
19.08 
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• Geen inkomende stukken 
 
5 
 

Meningsvorming agendapunten met 
directie 

  19.15 

 
 
Uitnodigen Dorien, Directeur Ds. Fortgensschool 
 
 
6 Verslag vertrouwenspersoon en 

klachtencommissie 
 Ter informatie 19.20 

• Dorien licht dit toe  

• Er zijn geen klachten.  

• Sita houdt bij een aantal kinderen de vinger aan de pols (ouders zijn hiervan op de hoogte). 

• PCSV breed is er onderzocht hoe het gaat met de vertrouwenspersonen binnen de drie 
scholen en op directieniveau. Sita heeft daar een aantal aanvullingen op, oa wb scholing. Dit 
dient op directieniveau besproken te worden. 

 
 
7 Ondersteuningsplan Passend Primair 

Onderwijs (PPO) 
Bijlage Ter Informatie 

 
19.40 

• MR voorzitter Berend is toegetreden tot de OPR (OndersteuningsPlan Raad) 

• Regiefunctie ligt bij SWV Zorgplan (SamenwerkingsVerband Zorgplan). Hun ALV bestaat uit 
de deelnemende besturen. De MR voor dit orgaan is de OPR met afvaardiging van 
leerkrachten en ouders.  

• Er is nog geen vergadering geweest. Eerste in maart 

• Het huidige Ondersteuningsplan Passend Primair Onderwijs betreft de periode 2017-2021. Er 
dient dus een nieuw plan te komen. 

• Dit nieuwe Ondersteuningsplan Passend Primair Onderwijs ligt ter goedkeuring voor de 
volgende OPR vergadering. Budgetten en de verantwoording en governance zijn de reden 
van vertraging. 

• Opmerking vanuit de leerkrachten:  
o het komt voor dat er hulp nodig is voor een leerling, maar dat die vervolgens te laat 

komt (maanden). Dit lijkt te komen doordat er te snel wordt doorverwezen, 
waardoor er een te grote instroom is in PPO.  

o En er zijn ook plannen om evaluaties van leerlingen te houden om te zien of ze in de 
PPO pool blijven, of dat ze wellicht kunnen uitstromen. (van SO terug naar SBO of 
van SBO naar BO).  

 
 
8 Tijdlijn herziening / verlenging 

protocollen 
Bijlagen Ter Instemming 

 
19.50 

• Social Schools Protocol 
o Het protocol is bijgevoegd. Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige protocol. 
o Een van de zaken die hieraan gerelateerd is betreft het Portfolio waaraan wordt 

gewerkt. Er zijn drie opties waarin het Portfolio kan worden bijgehouden: 
▪ Schoolpoort (heeft een eigen ouderportaal voor ouders om mee te kijken in 

de portfolio. Anders kunnen ouders met hun kind mee kijken) 
▪ IPC 
▪ Social Schools 

o De MR stemt in met het Protocol 

• Anti pest protocol 
o De belangrijke wijziging is de toevoeging van EigenwijzR 
o De MR stemt in met het Protocol 
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9 Begroting 2022 Bijlage 

 
Ter Informatie 
 

20.00 

• De school staat er goed voor 

• Het gebudgetteerde resultaat inclusief de NPO reserve betreft EUR 69.000 en biedt daarmee 
financiële ruimte voor de school, bijvoorbeeld om een onderwijsassistent aan te nemen. 
(Operationeel Resultaat van EUR 17.300 + NPO Resultaat van EUR 51.700. De NPO gelden (2 
jaar) worden over 5 jaar uitgespreid in het budget) 

• Toekomstigbestendig: er wordt nu door de directeur gekeken naar de formatie voor volgend 
jaar / jaren.  

• Ook op PCSV niveau wordt hier naar gekeken.  

• Het valt op dat de ratio Aantal Leerlingen per Onderwijzend Personeel toeneemt van 19,1 
(2021) via 18,2 (2022) naar 20,6 in 2023. Dit lijkt een rekenfout te zijn, want dat is zeker niet 
de intentie.  

 
10 Voortgang vacatures OOP  

 
Ter Advies 
 

20.10 

• Alle drie vacatures voor onderwijs ondersteunend personeel zijn ingevuld 
o Unit 3: Liselotte. Is al begonnen voor 2 dagen per week. 
o Unit 2: Saskia. Vanaf half februari.  4 dagen 
o Unit 1: Lorna. Vanaf half februari. 4 dagen.  

• De school kijkt nog naar voortzetting van de specifieke extra ondersteuning voor groep 3. 
Daar is achterstand agv Corona op het gebied van lezen.  

Pauze 
 
11 Update Jaarplan bijlages Ter informatie 20.30 

• Dit betreft een terugkerend item. 
o Nieuwbouw: 

▪ Voorbereidingskrediet is toegezegd, maar nog niet schriftelijk bevestigd. 
▪ Interim directeur PCSV Anco is bijgepraat 
▪ De nieuwbouwcommissie komt binnenkort weer bij elkaar 
▪ Pakket van wensen en eisen vanuit het team is klaar. Dit kan worden 

besproken in de nieuwbouwcommissie. 
▪ De gemeentelijke commissie is nog niet op gang gekomen 
▪ Locatie nog niet duidelijk, dit moet besloten worden door de gemeente 
▪ Samenwerking met Norlandia is nog niet duidelijk 
▪ Bouwheer is ook nog niet besloten 

o Prioriteiten in het jaarplan 
▪ In jaarplan is besloten om niet alle plannen uit te voeren, maar om een 

aantal prioriteiten te stellen. Achterliggende reden is dat er al veel op de 
leerkrachten afkomt (oa agv Covid).  

▪ Welke prioriteiten dit jaar: 

• Leerlijnen uitwerken. Doel is om de Rekenleerlijn dit jaar helemaal 
uit te werken 

• Portfolio 

• Werkgroep Identiteit. Deze gaat de identiteit van de school 
uitwerken en op de website wordt bijgewerkt. 

o Hoogbegaafdheid,  
▪ Gestoeld op het werken in de klas 
▪ Collega's zijn in principe tevreden. Er zijn ook punten ter verbetering. 

o Covid,  
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▪ De afgelopen weken is ook de Fortgens getroffen. Leerlingen ziek, klassen 
naar huis.  

▪ Nieuwe maatregelen (25 januari) gaan per 26 januari gelden.  
o Ouderklankbordgroep: 

▪ Werkgroep Identiteit. Deze gaat de identiteit uitwerken en op de website 
wordt bijgewerkt. 

▪ Portfolio 
▪ Goede energie in de groep 

o Norlandia: 
▪ Er is een nieuw contactpersoon binnen Norlandia 
▪ Geen update tov vorige keer 

 
 
12 Vakantieplanning   20.50 

 

• Tijdens de vorige vergadering is een idee geopperd. De school speelt met de gedachte om de 
kinderen 3 vrije dagen te geven, vrij in te vullen naar eigen behoefte (van de ouders). 

o Nu nemen sommige ouders vrije dagen. Andere ouders doen dit niet. 
o Is hier ruimte voor? Dat hangt af of we voor 1 of 2 weken meivakantie gaan. In het 

geval van 2 weken is er ruimte voor maximaal 2 dagen vrij te besteden. 
o Nadeel: de verwachting is dat ouders kiezen voor de dag voor de vakantie. Hierdoor 

is die dag de klas niet compleet, wat nadelig is voor sociale vorming, wat juist op dit 
soort dagen gedaan wordt. 

o Nadeel: is het praktisch uitvoerbaar? Welke voorwaarden moeten gesteld worden 
(bv niet tijdens toetsdagen)? Kom je niet in de handhaaf sfeer te zitten? 

o Voordeel voor ouders om dag vrij in te zetten. 
o Ondanks dat het een ideëel idee is, kiezen we ervoor om dit niet te doen. 

• Vakantierooster 2022-2023 

o Binnenkort gaan de scholen in Voorschoten samen zitten om de vakanties af te 

stemmen. 

o Doel is om 2 weken meivakantie te doen. Door bovenstaand idee niet uit te voeren, 

zijn hier ook voldoende dagen voor 

o Studiedag voor de voorjaarsvakantie staat ook in de planning 

 

Einde deel vergadering met Directeur 
 
 
13 Verslag GMR (Gemeenschappelijke 

MR) 
 

  21.10 

• 18 januari: Het was een korte vergadering 

• De opdracht van de Interim algemeen directeur kwam eind december ten einde, en hij was 
niet beschikbaar voor verlenging. 

• Anco is de nieuwe interim algemeen directeur voor 2 dagen per week tot einde schooljaar. 
Hij maakte een goede eerste indruk op de MR leden. Aan de volgende zaken zal aandacht 
worden besteed. 

o Meerjarenbegroting 
o Strategisch personeelsplan 
o Nieuwbouw 
o AVG documentatie (Nancy is in de lead) 



5 

 

• Er is gesproken over het opvoeren van de functie Leerkrachtondersteuner in het functiehuis. 
Dit geeft extra doorgroeimogelijkheden voor het personeel. 

 
 
14 Verslag OR (OuderRaad)  

 
 
 

21.20 

• Panja Zwaan is de nieuwe voorzitter 

• In de OR werd het idee gepresenteerd om de beschikbare middelen uit de ouderbijdrage 
beschikbaar te maken voor investering in het schoolplein. De OR heeft de MR om input 
gevraagd. De vraag is ook voorgelegd aan Dorien. Dus daar laten we het even liggen. 

 
15 Actielijst doornemen 

 
 
 

Voortgang bewaken 
 

21.30 

• Geen nieuwe actiepunten 

• De lijst blijft leeg 

 
 
16 WVTTK/Rondvraag  

 
 
 

21.35 

• Geen 
 
 

 
17 Sluiting  

 
 
 

21.40 

• De vergadering wordt om 21.12 gesloten 
 
 
 
 

Vergaderrooster 2021 – 2022  

 

Datum Locatie Onderwerpen 

Di 21 – 09 – 2021  Fortgensschool  

Do 18 – 11 – 2021 Fortgensschool  

Di 25 – 01 – 2022 Fortgensschool  

Do 10 – 03 – 2022 Fortgensschool  

Do 21 – 04 – 2022 Fortgensschool  

Do 09 – 06 – 2022 Fortgensschool  

Do 30 – 06 – 2022 Fortgensschool Reservedatum, 

 


