
CONCEPT VERSLAG MR-vergadering donderdag 9 Maart 2017 19.00-21.30 teamkamer 

  Omschrijving / doel van agendering directeur 

aanwezig? 

- instemming  

- advies 

- meningsvorming 

0 MR intern Voor bespreken vergadering door 

MR zonder directie. 

Welkom nieuw MR Lid Martijn 

Dozy. 

Nee Meningsvorming 

1 Opening en 

mededelingen  

Aanvang 19:30. Ja Informeren 

2 Verslag vorige 

vergadering 

Goedkeuring verslag van MR-

vergadering 19 Januari 2017 

(Als bijlage bijgevoegd) 

Ja Instemming 

3 Ingekomen 

stukken 

Zie aparte agendapunten Ja Nvt 

4 Nieuws van de 

directeur 

Mededelingen directeur Ja Informeren 

5 Plan Rapport Plan rapportage en 

oudercommunicatie 

Ja Meningsvorming 

6 Begroting Nieuwe toelichting en cijfers 

begroting 2017 

Ja Meningsvorming 

7 Plan HGW Plan Handelings Gericht Werken 

invoeren op de Fortgensschool 

Ja Meningsvorming 

8 Visie gemengde 

groerp 1/2 

Brief visie gemengde groep Ja Meningsvorming 

9 WVTTK Overige onderwerpen voor directie 

uit voorbespreking of WVTTK 

Ja Discussie  

 

 

Pauze Koffie/Thee   

10 MR Werkwijze Ingebracht door Ria – discussie, 

mogelijke integratie met jaarplan 

Nee Meningsvorming 

11 MR Jaarplan Bespreken voorstel MR jaarplan Nee Meningsvorming 

12 Verslag GMR 

 

Mondeling verslagWordt later 

schriftelijk verstrekt 

Nee Informeren 

13 Verslag OR 

 

Mondeling verslag 

(verslag Jan 2017 bijgevoegd) 

Nee Informeren 

14 Rondvraag   Nee  

 

Volgende vergadering: donderdag 20 april 19 uur, teamkamer. 

Geplande vergaderingen: 

Donderdag 18 Mei 2017 (verschoven van 8 juni) 

Donderdag 22 juni 2017 

 

 

  



CONCEPT VERSLAG MR-vergadering donderdag 9 Maart 2017  

De voorzitter heet het nieuwe lid Martijn welkom. 

Op Socialschools is een bericht gedeeld over de pilot gepersonaliseerd leren die van start is gegaan: de 

vraag is of dit niet van tevoren met MR gedeeld had moeten worden, al dan niet in de vorm van een 

formeel advies. Ook is voor de oudergeleding niet duidelijk waarom voor groep 6 en 8 is gekozen. De 

personeelsgeleding  

Opmerking Martijn: in de evaluatie kerstviering mist het commentaar van sommige ouders uit groep 3 

dat het christelijke gehalte wat miste.  

1 Opening 

Opening om 19.30 stipt. Jaap en Rico zijn afwezig met kennisgeving. 

De voorzitter stelt voor te streven naar afronding om 21.30 uiterlijk, dit zou betekenen dat Bas uiterlijk 

om 21u weg kan. 

2 Verslag vorige vergadering 

Met “Het Steunfonds” wordt het “Steunfonds PCSV” bedoelt. Dit is een fonds dat ooit bij de oprichting 

van de PCSV (samengaan van de afzonderlijke scholen in PCSV) is opgericht. Met deze aanpassing 

worden de notulen goedgekeurd. Actie secretaris: publicatie op de website. 

3 – Ingekomen stukken 

 

Opgenomen als aparte agendapunten. Geen andere stukken. 

4 Nieuws 

Bas vertelt dat hij vindt dat het allemaal goed loopt op school. De nieuwe leerkracht van groep 5 

(meester Sébastiaan, ter vervanging van juf Karin die met zwangerschapsverlof is).  

 

Verder wordt nu gewerkt aan de formatie voor komend schooljaar: juf Karin en juf Barbara willen 

minder gaan werken, daarnaast gaat juf Corinne voor 5 dagen op de Gevers werken. Daarmee is er in 

totaal voor 5 dagen ruimte. Het idee is om dit zo vorm te geven dat Sébastiaan ook volgend jaar groep 

5 kan doen.   De ruimte is echter verspreid over de groepen, dus dit wordt nog een puzzel. 

Over de rapportavond meldt Bas dat de aankondiging dit keer via het nieuwe Social Schools portal is 

gedaan. Daar zijn veel positieve reacties op gekomen en ook de oudergeleding van de MR vindt dit een 

verbetering en goed werken. 

5 Plan rapportage 

Bas stelt dat dit punt nauw samenhangt met punt 7 van de agenda: Handelingsgericht werken. 

Het laatste oudergesprek is als facultatief opgenomen in het plan. Aangezien (vanaf groep 3) het plan 

dit gesprek met de leerling en de ouders samen te houden, vraagt de oudergeleding zich af wat er 

gebeurt met de evaluatie van de docent met de leerling als dit gesprek niet plaatsvindt (omdat noch 

vanuit de leerkracht, noch vanuit de ouders hier behoefte aan is).   

Bas antwoordt dat hij zich nu realiseert dat er altijd een evaluatie met plaatsvinden: hetzij tussen de 

leerkracht en de leerling of met de leerling en ouders samen. Actie Bas: aanpassen van de plannen 

zodat duidelijk is dat altijd een evaluatie plaatsvindt aan het einde van het schooljaar. 

 



Bas informeert de MR dat het plan is aangepast voor wat betreft het laagste cijfer dat op het rapport 

kan worden gegeven. In het voorstel zoals dit aan de MR is gezonden, was dit nog een 4. Besloten is 

echter dit aan te passen naar een 5- omdat een 4 als te negatief wordt ervaren. 

De oudergeleding vraagt zich of het een idee is om bij het luistergesprek aan het begin van het 

schooljaar het verslag van het laatste oudergesprek mee te nemen. Volgens Bas is dat niet het idee 

van het luistergesprek: in dit gesprek zijn de ouders aan zet om te over hun kind te vertellen, juist niet 

de leerkracht.  Overeengekomen wordt dat in de betreffende communicatie naar ouders zal worden 

opgenomen dat het goed kan voor ouders om het verslag van het laatste oudergesprek door te nemen 

als voorbereiding. Actie Bas: zorgdragen dat in communicatie naar ouders over luistergesprek 

de suggestie over verslag laatste oudergesprek wordt opgenomen. 

Bas geeft een toelichting op de plannen voor het portfolio voor kleuters: het plan is om een portfolio bij 

te houden van werkjes en daarop ook aan te geven welke vaardigheden het kind heeft geleerd. Van 

fysieke werkjes kan een foto worden gemaakt. Vooralsnog is het plan dit op papier te doen en nog niet 

digitaal. 

De oudergeleding doet de suggestie om de leerling (mede) te laten bepalen welk werkje in de map 

komt. Reactie Bas: het is nog niet duidelijk of dit nu al gerealiseerd kan worden, het is wel een goed 

idee en wordt meegenomen bij de verdere uitwerking van de plannen. 

De MR kan zich vinden in de plannen en geeft een positief advies aan de directie om de plannen verder 

uit werken en komend schooljaar in te voeren. 

6 Begroting 

De MR heeft na een verzoek daartoe tijdens de vorige vergadering, een nieuwe versie van de begroting 

met toelichting ontvangen. Deze versie bevat een betere, uitgebreidere toelichting alsmede de cijfers 

van vorig jaar en realisatie waardoor een beter inzicht kan worden verkregen.  

Bas licht toe dat de eerste versie door de algemeen directeur (Iepko) was gemaakt en dat hij deze 

versie zelf heeft gemaakt op basis van de versie van vorig jaar. Het was lastig om de begroting van 

2017 naast die van 2016 weer te geven in het nieuwe computersysteem dat wordt gebruikt, maar daar 

is uiteindelijk toch een handmatige oplossing voor gevonden. 

Inhoudelijke toelichting: 

- Begroting is negatief begroot, wel minder dan vorig jaar (€20.000 in 2017 tegen €70.000 in 

2016). Vanuit het bestuur is aangegeven dat er wel geld (reserves) is en dat een licht 

negatieve begroting niet als probleem wordt gezien. 

- Bekostiging: Er komt een 2e bekostiging asielkinderen vanuit OCW.  Totaalbedrag ongeveer 

€ 6.000,=. 

We gaan ook proberen om paar subsidies aan te vragen:  

- gezonde school  

- natuur en techniek. Komend schooljaar willen we zoeken naar een vervanging voor 

wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie) en op een andere manier 

aanbieden. We willen meer inzetten op onderzoekend, ontwerpend leren, bv programmeren 

en andere 21e-eeuwse vaardigheden. Tot nog hebben we 2 projecten per jaar met een 

specifiek thema. Dit is nog niet in het team besproken, omdat dit heel ingrijpend kan zijn. 

 

De oudergeleding van de MR refereert aan een artikel in de krant dat meisjes tussen 11 en 

14 interesse in techniek verliezen. Dat valt grotendeels in de basisschool leeftijd en is dus 

iets om rekening mee te houden bij de nieuwe opzet voor natuur en techniek. 

Actie Martijn: artikel opzoeken en mailen naar MR. 

 

Voor een nieuwe methode is ca. 15.000-18.000 euro begroot. 

 



- Voor een vervolg op de pilot gepersonaliseerd leren (met ondersteuning ICT: 

softwareapplicatie in groep 5 en tablets met een specifieke app in groep 8) is een 

investering van ongeveer 20.000 euro begroot. De pilot dit schooljaar is gratis via een 

aanbieding op de NOT (Nationale Onderwijs Tentoonstelling, jaarlijkse beurs voor scholen 

waarin de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied worden gepresenteerd). 

De MR bedankt Bas voor de duidelijk begroting en de toelichting en geeft een positief advies voor deze 

begroting. 

7 Handelingsgericht werken (HGW) 

Het rapport plan (punt 5) vloeit voort uit dit grote plan.  

Bas licht toe dat naar zijn mening op de Fortgensschool al veel activiteiten in het kader van 

handelingsgericht werken plaatvinden en ook goed verlopen. De doelstelling van dit plan is om een 

ander mee te stroomlijnen, standaardiseren en mee op elkaar af te stemmen (zowel qua samenhang 

als qua planning). Het doel is het afstemmen en vastleggen van de facilitering rondom HGW en ook de 

cyclus goed vast te leggen (wanneer vindt wat plaats). 

Het team heeft instructie gehad over het werken met doelstellingen, evaluaties etc. 

De persoonsgeleding van de MR is intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het plan en 

heeft geen vragen. De oudergeleding heeft een paar specifieke vragen en opmerkingen: 

- Uit de bijgevoegde formulieren blijkt dat leerling specifieke behoeften en doelen ook op 

groepsniveau worden vastgelegd, het is echter niet duidelijk hoe het zit met leerling-

overstijgende behoeften/ doelstellingen.  

Volgens Bas wordt dit al gedaan in de groepsplannen maar is betreffende formulier niet bij 

de stukken voor de MR gevoegd. 

- Hoe wordt geborgd dat er voldoende tijd is voor kind gesprekken door de leerkracht 

gedurende het jaar? Bas antwoordt dat geld voor vervanging is begroot zodat de 

leerkrachten vrij geroosterd kunnen worden tijdens werktijd voor deze gesprekken. 

- Uit de tabel met de activiteiten blijkt dat het een cyclus is die meerdere keren per jaar 

terugkeert. De suggestie wordt gedaan om een kolom toe te voegen aan de tabel met het 

volgnummer van de cyclus zodat duidelijk is om in welke cyclus de activiteit plaatsvindt. 

Actie Bas: toevoegen cyclus volgnummer aan tabel 

De MR kan zich vinden in het voorstel om HGW in te voeren en geeft een positief advies voor de 

invoering van HGW op basis van de gepresenteerde plannen. 

8 Groep1 en 2 samenvoegen 

Bas licht toe dat er een concreet voornemen is om met een gemengde groep 1 / 2 te gaan werken 

vanaf komend schooljaar. Dit heeft meerdere voordelen waaronder meer gelijkmatige spreiding van de 

leerlingen over drie groepen en meer mogelijkheden voor individuele groei van leerlingen op specifieke 

gebieden. De plannen hiervoor zijn overigens nog niet uitgewerkt. 

Sita merkt op dat er vast onderzoek gedaan is naar dit concept en dat misschien een goed idee om wat 

links naar artikelen of onderzoeksrapporten op te nemen de in communicatie naar ouders over deze 

plannen. 

De oudergeleding merkt op dat de impact vooral groot is voor de ouders die nu kinderen in groep 1 en 

dat extra communicatie, bijvoorbeeld via een extra voorlichtingsavond. Bas vindt dit een goed idee. 

Actie Bas: organiseren voorlichtingsavond voor ouders groep 1. 

Daarnaast heeft de oudergeleding een paar suggesties voor de tekst van de brief aan de ouders zoals 

die aan de MR is voorgelegd: 



- In de zin “daarnaast hebben de kleuterleerkrachten […] jonge risicokinderen” kan de term 

“risicokinderen” een negatieve connotatie hebben. De suggestie is om dit meer neutraal 

weer te geven. Actie Bas: aanpassen brief op dit punt. 

- De brief doet nu voorkomen alsof de plannen nog verre van zeker, terwijl het een concreet 

voornemen betreft. De suggestie om duidelijker te zijn over de status van de plannen: 

weliswaar is nog geen besluit genomen, maar er is wel een concreet voornemen. 

Tekstsuggestie: “het voornemen is om dit komend schooljaar in te voeren”.  Actie Bas: 

aanpassen brief op dit punt. 

- Voorgesteld wordt om ook de informatieavond voor ouders van groep 1 (inclusief indicatie in 

welke periode deze vermoedelijk zal plaatsvinden) op te nemen in de brief. Actie Bas: 

aanpassen brief op dit punt. 

De MR is akkoord met het verder uitwerken van de plannen voor het invoeren van een gemengde 

groep 1 / 2 en het versturen van de brief aan de ouders met de bovengenoemde aanpassingen. 

9 WVTTK 

Bas wil graag het onderwerp “Gezonde school” op de volgende MR-vergadering. De secretaris noteert 

dit. Actie Bert: Gezonde school op agenda voor de MR-vergadering in April opnemen. 

De oudergeleding informeert Bas uit de vrees van de ouders uit de OR dat de richtlijnen en 

maatregelen voor een “gezonde school” wel heel ver zullen gaan, bv. het volledig verbieden van 

limonade en bv een snoepje in de lunch box.  Bas zegt dat de reacties van de ouders tijdens de klank 

bord avond (waar hij een vrij strikt concept voedingsbeleid had gedeeld als discussie stuk om reacties 

te krijgen) veel verder gingen dan hij had verwacht en dat hij deze reacties in de nieuwsbrief heeft 

weergegeven. De doelstelling is om als school samen met de ouders tot een voedingsbeleid te komen 

dat bijdraagt aan gezonde school. Dit moet wel concreet zijn zodat het ook kan worden uitgevoerd. 

De oudergeleding vraagt naar aanleiding van een artikel op NOS.NL over een reactie van de minister van 

Onderwijs (OCW) op Kamervragen over bekostiging passend onderwijs voor hoogbegaafden – waarin de 

minister stelt dat de fondsen voor passend onderwijs (via het samenwerkingsverband komt dit naar de 

scholen) ook voor passend onderwijs voor hoogbegaafde leerling voldoende zou moeten – waarom PCSV/ 

Fortgens dan toch een bijdrage van de ouders vraagt.  Het antwoord van Bas is dat de geboden 

financiering van passend onderwijs niet voldoende is om bv. ook de Eureka leerkracht en de uitjes 

(museumbezoek) te betalen voor de Eureka leerlingen. 

10 MR Werkwijze 

Het document MR-werkwijze wordt op paar kleine punten aangepast en daarmee unaniem 

goedgekeurd door de MR. 

Actie Ria: werkwijze MR met Bas delen. 

Actie Bert: definitief MR-werkwijze document voor volgende vergadering meesturen, ter informatie. 

11 Model jaarplan  

 

Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. 

12 GMR  

 

Niet behandeld in afwezigheid van Rico en Jaap. 

13 OR 

 

Bert geeft een terugkoppeling van de ouderraad vergadering van 6 maart 2017. 

 



Het nieuwe Socialschools platform wordt goed ontvangen door de ouders. Vooral over de mobiele app 

zijn ouders erg positief – veel makkelijker dan email of andere vormen. 

De OR leden willen voor het voedingsbeleid niet te veel betutteling door de school. Richtlijnen zijn 

prima en aandacht voor gezonde voeding ook, maar we moeten niet overdrijven. Tenslotte is er op de 

Fortgens geen sprake van een probleem met te dikke kinderen. 

In de OR is besproken dat vanuit de OR in de communicatie meer aandacht komt voor uitleg over de 

financiering van bv. het schoolreisje door de OR in verhouding tot de eigen bijdrage van ouders. 

Rondvraag 

Actie Bert: onder aan de agenda, komende vergaderdata opnemen. 

Actie volgende vergadering: beslissing over vergadering 18 mei i.p.v. 8 juni 

 

Volgende vergadering 20 april wil het team graag een korte vergadering vanwege alle activiteiten op 

school in die week. Actie Ria en Bert om de agenda beperkt te houden. 

Sluiting om 21:36. 

 

 


