
NOTULEN MR-vergadering donderdag 9 mei 2018 19.00-22.00 teamkamer 
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0 voorbespreking 

Rico is na de zomer aan het einde van zijn tweede zittingstermijn. Er moet dus naar kandidaten 

gezocht worden onder de ouders voor opvolging. Bert zoekt de tekst van de vorige wervingstekst op. 

Ria plaatst hem dan in Social Schools. – gedaan. 

1 Opening 1938 

Marja afwezig met kennisgeving. 

2 Notulen 

Met kleine aanpassingen goedgekeurd. We spreken af dat voortaan het conceptverslag binnen een 

week na de vergaderdatum aan de leden wordt gestuurd. Ieder mailt -ook weer binnen een week- 

eventuele op- en aanmerkingen naar de secretaris. Die worden verwerkt in het verslag, zodat op de 

volgende vergadering weinig tijd hieraan hoeft te worden besteed. 

Bert zal ook zorgdragen voor een update op de website, zodat alle recente, goedgekeurde verslagen 

daar te vinden zijn. 

3 Ingekomen stukken 

Martijn heeft van een ouder gehoord en ook zelf ervaren dat auto’s/ vrachtauto’s soms doorrijden bij 

de zebra als ouders en kinderen staan te wachten om over steken. 

Bas weet hiervan en heeft deze klacht al gemeld bij de politie en gemeente. Ook komt er een ludieke 

actie bij de zebra, in het kader van de School-op-safe-activiteiten. Verder is de gemeente van plan de 

Van Beethovenlaan aan te pakken qua inrichting.  Bas heeft bij de gemeente gevraagd of er dan iets 

gedaan kan worden aan de verkeersveiligheid bij de school/zebra, bijvoorbeeld een knipperlicht.  

Een moeder van Fortgensleerlingen werkt bij de gemeente en heeft met wegen etc. te maken – in elk 

geval een goede ingang voor Bas. 

4 Nieuws van de directeur 

Ons schoolgebouw is oud en het onderhoud kost veel inspanningen en geld.  De gemeente is bezig met 

een plan voor vervangen schoolgebouwen, maar dat loopt heel langzaam. 

Via Iepko hoorde Bas dat er een mogelijkheid is om in te schrijven op het project “Circular Schools, 

gesteund door de provincie. Het doel ervan is om in drie sessies met een tiental scholen de aanpak van 

schoolgebouwen een nieuwe impuls te geven.   Het lijkt Bas het handigste als naast hijzelf, een bestuurslid 

en iemand van de MR gaat en liefst ook iemand van de gemeente. 

Er mogen drie mensen mee plus iemand van de gemeente. Martijn Meijer (nieuwe voorzitter PCSV 

bestuur) kan 13 juni mee. Ria kan 20 en 28 mei mee. 

Klankbordavond 14 mei 

Deze datum is volgende week al, maar komt nu niet handig uit omdat de nieuwe schoolgids/schoolplan 

etc. nog niet af zijn er dus nog niets gedeeld kan worden. 

Besloten wordt de klankbordavond te verplaatsen en de deelnemers te prikken uit de lijst met ouders – 

in principe 1 per klas. Het thema zal te maken hebben met communicatie tussen ouders en school. 

Volgend schooljaar zal dan na de nieuwe OTP weer een ouderavond worden georganiseerd, waar alle 

ouders voor worden uitgenodigd.  

 

 

 



Overige mededelingen 

Afgelopen maandag is er een studiedag geweest die in het teken stond van Gynzy voor de groepen 

drie3 t/m acht.8 Bas, Jaap en Sebastiaan zijn op een driedaagse “train-the-trainer” training geweest.  

Voor de kleuterbouw was een aangepast programma. 

Daarnaast zijn in het kader van het nieuwe strategische vierjarenplan de missie, visie en streefbeelden 

besproken. 

In de middag is met de muziekleerkracht/coach het muziekonderwijs van de afgelopen twee jaar 

geëvalueerd. Hier zijn doelen uitgekomen die door de leerkrachten verder worden uitgewerkt in 

persoonlijke trajecten worden. 

Studiemiddag donderdag 16 mei 2019: afgelopen jaarplan evalueren en dan per vakgebied korte en 

lange termijn doelen bepalen (jaarplan, schoolplan, professioneel statuut). 

IPC informatiemoment van vorige keer is niet doorgegaan. Er is nu een andere datum onder schooltijd 

geprikt.  Ouders zijn uitgenodigd via Social Schools Het is nu gekoppeld aan het kijkmoment in de klas. 

Bas heeft contact gehad met de gemeente over het plaatsen van een vaste camera op het schoolplein. 

Bas gaat om de gang van zaken te bespoedigen zelf een offerte aanvragen en deze bij de gemeente 

neerleggen. 

De MR suggereert dat het misschien een idee is om de camera ook overdag aan te laten. Zolang de 

opslag veilig is, hoeft dat voor privacy geen probleem te zijn.   

Formatie 

Bas is druk bezig met de formatie. Van het bestuur lag er een aanbod om goede mensen waarvoor 

eigenlijk geen formatieruimte is, toch te mogen benaderen voor een aanstelling bij de PCSV. Er was al 

contact met iemand, maar deze persoon heeft wegens persoonlijke omstandigheden besloten nog niet 

van werkplek te wisselen. Er is nog een andere gegadigde met wie Bas een gesprek aangaat. 

Carolien is gevraagd of zij in groep 5/6/7/8 Engelse les wil gaan geven. Zij heeft in Engeland gewoond. 

Zij heeft hier positief op gereageerd. Er wordt gekeken hoe dit in haar rooster en de klassenroosters 

past. 

Volgend jaar wordt de wenselijkheid onderzocht om over te stappen naar een andere methode voor 

Engels (in te voeren vanaf het schooljaar 2020-2021). 

Karin wil graag aankomend jaar niet voor de klas staan, maar andere taken doen. Ze neemt 1 dag p.w. 

ouderschapsverlof op. Ze werkt dan nog 1,5 dag.  Omdat het leerlingenaantal is gegroeid naar 229 is 

er een beetje marge waardoor dit zou kunnen. 

Bas heeft Cynthia gepolst of zij de groep van Karin (groep 3) kan overnemen. Ook is er een goede 

stagiaire in groep 3 die we graag haar LIO hier willen laten doen. Bas moet nog kijken of dit een 

betaalde stage zou kunnen worden. 

Bas heeft ook nog een idee om een taak te maken “eventmanager” – iemand die bv. 1 dag per week 

voor het hele jaar Sinterklaas, Kerst etc. organiseert. Een paar teamleden hebben dit in overweging 

genomen. 

5 Studiedagen 

Er zijn twee studiedagen op maandag na een vakantie. Dit is voor ouders niet fijn, maar past 

uiteindelijk voor de leerkrachten beter in de werkroosters omdat veel leerkrachten op vrijdag(middag) 

niet werken en er speciaal voor terug moeten komen. 

Na discussie wordt besloten de huidige versie vast te stellen. 

  



6 Herzien beleid overblijven 

Er zijn wat wijzigingen doorgevoerd in de organisatie van het overblijven. Er is wat verschil van mening 

of dit al dan niet wijziging in beleid is. De oudergeleding vindt in elk geval de communicatie hierover 

niet handig. 

Wat niet in de communicatie staat: de leerkracht zit er de eerste 5-10 minuten bij. 

Het in de eigen klas eten en op de eigen plek eten werkt heel goed, het is veel rustiger en volgens Ria 

in groep 7 erg gezellig. 

De gele kaarten etc. is bestaand beleid, maar dat was voor veel ouders niet duidelijk. Ook het stukje 

over gezonde lunch komt niet bij alle ouders goed over. Het ontbreekt aan wat achtergrondinformatie. 

Er zijn door Norlandia extra overblijfmedewerkers bij de Fortgens ingezet, deels van Double Sport.  

De MR dringt er nogmaals bij Bas op aan dat het handig is om dit soort dingen met de MR af te 

stemmen.  

7 Tijdig aanleveren stukken 

Bas wilde voor deze MR-vergadering de schoolgids aanleveren, maar dat is niet gelukt. 

De grote stukken (schoolgids en schoolplan deels) moeten op tijd (twee weken voor de vergaderdatum 

klaar zijn) uiterlijk donderdag 6 juni. Bert en Ria bereiden de vergadering voor met Bas naar de MR 

verstuurd worden. 

Volgende vergadering 20 juni kan in ieder geval op de agenda: 

Professioneel statuut 

Formatie 

Schoolgids (compleet herzien) 

Schoolplan (deel 1) 

4 juli (overlap met reservedatum GMR, Rico en Sita zorgen dat deze datum van de GMR geschrapt of 

verplaatst wordt) 

Schoolplan  

8 WVTTK 

Rapport 

Dit is vorige keer ook al kort besproken. Volgens Martijn gaat het vooral om de hoeveelheid cijfers en 

kwalificaties (voldoende/...) die er in staan. Scholen hebben hier veel vrijheid in. Je wilt graag dat je, 

als je als ouders het rapport leest, een idee hebt dat je kind gezien wordt en dat er iets van een 

analyse op de data heeft plaatsgevonden met daaraan een conclusie. Martijn is niet tegen cijfers, maar 

heeft behoefte aan de bredere blik en toelichting op functioneren/ prestaties van het kind. 

De rapportvorm is 2 jaar geleden veranderd naar hoe het nu is. Er is juist geprobeerd ouders meer 

inzicht te geven in de resultaten van hun kinderen. Ook wordt het ouderportaal ingezet om ouders 

doorlopend inzicht te geven in voortgang/resultaten. 

Bas zegt dat een idee is om volgend jaar meer in de richting van een portfolio te gaan werken, waarbij 

kinderen misschien ook aangeven aan welke doelen ze hebben gewerkt. Bij het werken met leerdoelen 

kan je ook kinderen zelf doelen laten stellen en evalueren. Het hangt ook samen met leerlijnen, 

vaardigheden en doelen.  Wat je wilt laten zien is de persoonlijke groei van een leerling op het gebied 

van verschillende vaardigheden. Cijfers zijn daarvoor niet altijd een handig middel. 



Bas stelt het op prijs als Martijn met plannen voor nieuwe ontwikkelingen wil meedenken. Martijn doet 

dit graag. 

Verder wordt nog opgemerkt dat met de rapporthervorming (twee i.p.v. drie) het contactmoment over 

het functioneren van kind wat laat in het schooljaar plaatsvindt. Na het 1e startgesprek is er pas 

halverwege het jaar weer een gespreksronde. Een idee is om een oudergesprek los van het rapport in 

oktober/november te hebben.  

Gynzy 

De interpretatie van de cijfers van Gynzy is lastig uit te leggen, vooral als het gaat om de relatieve 

voortgangscijfers. Dit heeft te maken met hoe het in Parnassys wordt getoond. In Gynzy zelf zijn 

betere overzichten (o.a. sterdiagram) beschikbaar.    

 

Helaas is het niet mogelijk om in Parnassys ouderportaal Gynzy uit te zetten., Bas is het mee eens dat 

dit beter kan en er wordt ook nagedacht over hoe het beter aan ouders kan worden getoond.  

Wenselijkheid voorbereiden taaltoets 

Er is afgesproken dat geen oefenbladen worden meegegeven in aanloop naar een taaltoets (sommige 

ouders hadden daarom gevraagd). Het wordt al gauw als ‘huiswerk’ beschouwd en dat is uitdrukkelijk 

niet de bedoeling. Als extra oefening voor een leerling wenselijk is, wordt dat individueel opgepakt 

door de leerkracht in overleg met ouders. 

9 Verslag GMR 

Verslag 28 november gedeeld. Laatste vergadering in maart was met veel nieuwe mensen. 

Nieuwe persoon vanuit ouders Gevers. Sita vervangt Karin in de GMR voor de Fortgens. Vanuit Kompas 

ook vervanger die nog niet was ingewerkt. De GMR vertegenwoordiger van de Gevers zit niet in de MR, 

maar onderhoudt wel contact. 

De informatie op de website van de PCSV is inmiddels geactualiseerd. 

 

Besproken is het vertrek van Iepko als algemeen directeur. De GMR heeft eerder verzocht zo snel 

mogelijk een gesprek met het bestuur te hebben; dit heeft plaatsgevonden.  Dit was een open 

gesprek; GMR heeft toelichting gekregen van het bestuur om te besluiten een vacature uit te zetten 

voor een algemeen directeur voor drie dagen per week. Op basis van deze toelichting, waaruit een 

goede afweging blijkt, is de GMR akkoord om het huidige model (toezichthoudend bestuur, 1 algemeen 

directeur, met mandaat van het bestuur en drie schooldirecteuren) voort te zetten. Het voorstel van de 

GMR om beide actieve directeuren in de benoemingsadviescommissie te zetten is overgenomen door 

het bestuur. Er is een wervingsbureau ingeschakeld dat gesprekken aan het voeren is om een 

profielschets te maken. 

Verder is ook een concept van het nieuwe strategisch plan besproken.  

De GMR is positief over de regeling voor onderwijsondersteunend personeel (b.v. onderwijsassistenten) 

om financiering van verdere opleiding mogelijk te maken. 

10 Verslag OR 

Er was een OR in maart, maar hier heeft Martijn de notulen niet van bij de hand. 

Het meest opvallend zijn de veranderingen in de opzet en organisatie van de avondvierdaagse. 

Daarmee verandert ook de inbreng van de OR in deze activiteit. 

Het OR-team gaat volgend jaar echt veranderen: voorzitter gaat stoppen, omdat haar kind van school 

gaat. Ook andere ouders stoppen, omdat kinderen van school gaan. 

Geen punten voor de rondvraag. 



Vergadering gesloten om 21.55. 

 

Volgende vergaderdata: 

20 juni 2019 

4 juli 2019 (Rico en Sita proberen de GMR reservedatum van 4 juli die overlapt met de MR te herzien) 


