
AGENDA: MR-vergadering donderdag 18 Mei 2017 19.00-21.30 teamkamer 

 Agendapunt Omschrijving / doel van agendering directeur 

aanwezig? 

- instemming  

- advies 

- meningsvorming 

- discussie 

0 MR intern Voor bespreken vergadering door 

MR zonder directie. 

Nee Meningsvorming 

1 Opening en 

mededelingen  

Aanvang 19:30. Ja  

2 Verslag vorige 

vergadering 

Goedkeuring verslag van MR-

vergadering 20 April 2017 

(Als bijlage bijgevoegd) 

Ja Instemming 

3 Ingekomen 

stukken 

Zie aparte agendapunten Ja Nvt 

4 Nieuws van de 

directeur 

Mededelingen directeur Ja Informeren 

5 Formatie 2017-

2018 

Toelichting van de directie mbt de 

status van de formatie voor 

schooljaar 2017-2018 (concept 

formatieoverzicht) 

Ja Meningsvorming 

6 Evaluatie 

jaarplan 2016-

2017 

Bespreking evaluatie jaarplan 

2016-2017, aandachtspunten voor 

2017-2018 

Ja Informeren/ 

Meningsvorming  

7 WVTTK / 

Rondvraag 

Overige onderwerpen voor directie 

uit voorbespreking of overige korte 

vragen niet geagendeerd 

Ja Discussie  

 

 

Pauze Koffie/Thee   

8 MR bezetting 

2017-2018 

Bevestigingen schema van 

aftreden, identificeren welke MR 

leden per 2017-2018 vervangen 

moet worden, GMR deelname. 

Nee Discussie 

9 MR Jaarplan Bespreken opzet jaarplan (zie 

concept) 

Nee Meningsvorming 

10 Verslag GMR 

 

Mondeling verslag 

Wordt later schriftelijk verstrekt 

Nee Informeren 

11 Verslag OR 

 

Mondeling verslag 

- Concept verslag 8 mei 

bijgevoegd 

Nee Informeren 

12 Rondvraag   Nee  

 

  



0 MR Intern 

Evaluatie jaarplan: De MR vindt dat de evaluatie nog werk behoeft. 

1 Opening 

Opening in aanwezigheid van Bas om 19:36. 

De ridderdag was een groot succes en de lokale TV (Unity TV) heeft ook opnamen gemaakt. Een 

 compilatie van 1,5 minuut is uitgezonden. 

Extra WVTTK punten: 

Sita moet nog verslag doen in haar rol als vertrouwenspersoon. 

We moeten als MR overleggen over aanwezigheid bij ALV PCSV.   

Toelichting Bas op stukje social schools over “technische lego les” 

2 Notulen vorige vergadering 

Zie verwerking in de notulen. 

Specifieke opmerkingen: 

- Het woord voedingsbeleid impliceert meer dan waar het document over gaat.  

Actie punt PMR en Bas om de naam te passen. 

- In notulen van de OR staat dat doel is om het certificaat te halen. Dat is echter niet geheel 

juist: de Fortgens wil de gezondheid van kinderen bevorderen en een certificaat is daarbij 

meegenomen. 

-  Personeelstevredenheidspeiling. Staat niet op de agenda, geen stukken aangeleverd. Door 

 naar volgende vergadering. 

- Taakbeleid naar gaat de vergadering van 22 juni en wordt door de PMR met Bas voor 

besproken. 

 

3 Ingekomen stukken => hernoemen naar ingekomen post 

Er is geen ingekomen post. 

 4 Mededelingen directeur 

Sinds maandag 17/5 is BSO gestart in lokaal 10. Er zijn aantal kinderen die daar elke dag naar 

toe gaan; ook al voorschools opvang. Lokaal is helemaal opgeknapt. Er verandert nog wat: paar 

meubels eruit en andere erin. Ma/di/do. Tot 18uur, alarm tot 18.30. 

Aandachtspunt voor leerkrachten: aanwezigheidsbordje bijwerken bij verlaten van het pand. 

Er is gewerkt aan de schoolregels: er stonden regels op verschillende plaatsen: schoolgids, anti-

pest protocol etc. Er is nu één nieuw document gemaakt dat inhoudelijk hetzelfde is. Er wordt 

hier nog over naar ouders gecommuniceerd. 

Eureka: 1 dag komt naar onze school; vermoedelijk vrijdag. Het idee was om 1 dag op de 

Gevers school en 1 dag de Fortgens te laten plaatsvinden. Jaap heeft iets anders gehoord. Bas 

heeft a.s. dinsdag weer directieoverleg PCSV en zal dit meenemen. 

Verder gaat er 1 leerkracht met Eureka stoppen, daar komt iemand anders voor. 

 

A.s. dinsdag (23 mei) is er een informatieavond voor de nieuwe combinatie groep 1/2, ca. 35 

ouders aangemeld. De avond begint met een algemene introductie en daarna verder in kleinere 

groepen zodat ouders individuele vragen kunnen stellen. 



Personeelstevredenheidspeiling (PTP): is intern geëvalueerd; hij leek achteruit te zijn gegaan, 

maar het gevoel was niet dat het werkelijk zo was. Er is een nieuwe start met een nieuwe 

directeur. 

5 Formatie 

Er zijn komend jaar meerdere verschuivingen omdat mensen van dag gewisseld zijn en/of naar 

een andere klas. Alles in overleg met betrokkenen gedaan.  

Jaap stop met zijn opleiding en breidt uit naar 4 dagen les. (Alle dagen behalve maandag). 

Sébastiaan (groep 5) heeft een vaste aanstelling gekregen. 

Er is nog één vacature voor maandag groep 6. Deze staat nu uit binnen PCSV. 

Passend Primair Onderwijsgelden (PPO): hiervan wordt een groot gedeelte van IB bekostigd; 

ook kan uitbreiding worden bekostigd. Samen met vluchtelingengelden is er voldoende ruimte 

voor passend onderwijs. 

PPO is €160 per kind; 25 euro is gereserveerd per kind op grond van PPO-afspraken; tot juni dit 

jaar niet gebruikt. Daarnaast is ook nog een bedrag van +/- € 2.500 op PCSV-niveau om ad-hoc 

behoeften op het gebied van passend onderwijs (bv hulpmiddelen) in te kunnen vullen. 

De formatie wordt vrij laat (vlak voor de vakantie) bekend gemaakt vanwege de kans op 

veranderingen. 

6 Evaluatie jaarplan 2016-2017 

Tijdens een team brede vergadering is in kleine groepjes het jaarplan besproken en ter plekke een evaluatie 

geschreven; een verslag was in de meeste gevallen al gedaan. Bas heeft alle verslagen samengevoegd; voor 

een groot gedeelte is dit door Bas al geredigeerd om het éénvormig te maken. 

In de evaluatie komt de een-op-een terugkoppeling naar de doelen niet altijd goed terug. 

Soms zijn de doelen niet even meetbaar opgeschreven; dit wordt mede veroorzaakt doordat de vorige 

directeur weliswaar zaken wilde borgen, maar haar opvolger niet volledig wilde vastpinnen 

Voor volgend jaar ziet de MR graag meer concrete doelen, die ook echt meetbaar en voor het komende 

schooljaar. De MR stelt ook voor om een aantal mensen uit het team als meelezers bij het document 

betrekken (zowel evaluatie als jaarplan). 

Volgens Bas is de huidige versie echt nog een concept die alleen qua hoofdstructuur is gestroomlijnd 

(kopjes). 

Aanvulling/suggestie bij punt lezen groep 3: huidig doel is min. Score 128 (A-score); dit zou gemiddeld 

moeten zijn anders kunnen er geen kinderen zijn die lager scoren. 

Actiepunt Bas: terugkoppeling gemiddelde Cito scoring (per groep) aan de MR. 

Suggestie: afkortingen 1 keer voluit schrijven en daarna afkorting gebruiken. Let op afkortingen met 

meerdere betekenissen. 

Opgemerkt wordt dat er nogal een verschil tussen onderwijsassistent en een onderwijspedagoog (punt 1.4). 

Suggestie is om goed te kijken wat er nodig is in welke situatie.  Ook is er tussen personen een groot verschil. 

Dit wordt onderschreven door directie en PMR; in de praktijk wordt altijd geprobeerd zo goed mogelijk aan 

te sluiten bij de behoeften van de leerling. 

Afgesproken wordt dat Bas de komende weken aanpassingen doorvoert en in eerste instantie met de PMR 

bespreekt. 



7 WVTTK 

Volgende vergadering 22 juni: half uur later. Bij deze: 22 juni aanvang 19.30. Voorstel om interne deel te 

beperken tot 20 min en Bas om 19.50 uit te nodigen. 

In het verleden was Sita aanspreekpunt voor klachten. In de praktijk werden klachten/ problemen direct met 

directie besproken en als dat daar niet naar tevredenheid werd opgelost ging het naar boven schoolse 

directie. 

Dit is vorig jaar veranderd omdat het veranderd is i.v.m. het anti-pest protocol en wetgeving. Nu is Sita 

vertrouwenspersoon. De rol van vertrouwenspersoon is ook landelijk nog in ontwikkeling.  

Omdat volgens het reglement de vertrouwenspersoon een verslag voor de MR moet maken, heeft Sita een 

concept opgesteld. Dit concept is kort besproken, maar wordt voor meer inhoudelijke bespreking 

aangehouden tot de 1e MR-vergadering in 2017.  

Technisch lego: volgend jaar als naschoolse activiteit.   Dit gaat niet alleen om de techniek maar ook om 

vaardigheden erom heen en het stimuleren van creativiteit. Dit is een betaalde activiteit en dus niet 

kosteloos voor ouders. 

 

Is erover nagedacht hoe om te gaan met ouders die dit niet willen of kunnen betalen. 

Tijdens directieberaad is gesproken over hoe hier mee om te gaan (o.a. periodiek aandacht besteden aan 

gemeentelijke regelingen). Dit heeft nog niet tot concrete acties geleid. 

8 MR Bezetting 

De MR-bezetting voor volgend jaar behoeft aandacht vanwege het aflopen van de zittingstermijnen en 

tijdelijke invulling dit jaar van de positie van Karin.  Volgende vergadering weer op de agenda. 

9 MR  Jaarplan 

Wordt doorgeschoven naar de 1e vergadering van het nieuwe schooljaar. 

Naar aanleiding van dit punt worden de belangrijkste agendapunten voor de laatste vergadering vastgesteld 

en ook twee punten geïdentificeerd voor de 1e vergadering van het volgende schooljaar. 

Agendapunten voor de laatste MR-vergadering op 22 juni a.s. 

- Evaluatie jaarplan 2016-2017 

- Jaarplan Fortgens 2017-2018 

- Schoolgids 207-2018 

- Taakbeleid 2017-2018 

- MR Bezetting 2017-2018 e.v. 

- Vaststellen weeknummers MR-vergadering 2017-2018 

Agendapunten voor de 1e MR-vergadering 2017-2018 

- MR Jaarplan (Bert) 

- Verslag vertrouwenspersoon (Sita) 

 

 

 



10 GMR 

Korte weergave van de onderwerpen die besproken zijn. 

1) GMR-verslagen op website; wordt aan gewerkt. 

2) Schooladvies groep 8 timing 

3) De algemeen directeur bespeurt een toenemende problematiek op PCSV scholen: dit heeft invloed 

op leerkrachten. 

Vraag aan PMR van GMR.  Directeur gaat zelf verder mee 

4) Afstemming Eureka, groepsleerkracht en plusgroepen wordt georganiseerd (hier was nog geen 

goede structuur voor geregeld). Aandachtspunt voor de GMR voor de 1e vergadering van 2017-2018. 

Rondvraag 

ALV PCSV: kijk met name naar fusieplannen. 

Actie Rico: mailen stukken naar MR leden. 


