
NOTULEN: MR-vergadering maandag 7 november 2019 19.00-22.00 teamkamer 

AGENDA 

 

  

 Onderwerp Omschrijving / doel van agendering directeur 
aanwezig? 

- instemming  
- advies 
- meningsvorming 

0 Interne 
voorbespreking 

Interne voorbespreking Nee Discussie 

1 Opening en 
mededelingen  

Aanvang 19.30 
 

Ja  

3 Verslag vorige 
vergadering 

Goedkeuring verslag van MR-
vergadering 23 September 2019 
(Als bijlage bijgevoegd) 

Ja Afstemming MR 

4 MR-jaarverslag Bespreken MR jaarverslag 2018-2019 Ja Afstemming MR 

5 Ingekomen stukken Geen Ja Nvt 

6 Nieuws van de 
directeur 

Mededelingen directeur 
 

Ja Informeren, 
discussie waar 
nodig 

6 Jaarplan 2019-2020 Toelichting visie directeur op de concept 
versie van zomer 2019 en hoe verder 

Ja Meningsvorming 

7 Meerbegaafdheid  Toelichting status invulling 
(plus)onderwijs voor meerbegaafden 

Ja Meningsvorming, 
afstememn acties 

8 WVTTK / Rondvraag Overige onderwerpen voor directie uit 
voorbespreking of overige korte vragen 
niet geagendeerd 

Ja Discussie  

 
 

Pauze Koffie/Thee   

9 Verslag GMR 

 

Mondeling verslag 
Wordt later schriftelijk verstrekt 

Nee Informeren 

10 Verslag OR Mondeling verslag Nee Informeren 

11 Rondvraag   Nee  



Aanwezig: Berend, Bert, Jaap, Marja, Martijn, Ria, Sita, Gejo (directeur) 

NB Zie laatste pagina voor actielijst 

00 Intern 

De MR wil graag de volgende onderwerpen toevoegen aan de agenda: 

- Inzicht in vergrijzing/leeftijdsverloop als vraag voor Gejo 
- Staking - proces: betrekken PMR 

Daarnaast worden de volgende onderwerpen aangestipt: 

Martijn – ouderraad, concept vorige notulen besproken, waaronder nieuwbouw. Suggestie OR – 
ouders betrekken. MR is voor vroege communicatie naar de ouders, ook al is er nog niet veel 
duidelijk. 

Meerbegaafdenprotocol – stuk van vorig jaar. Jaap licht toe: Keuze gemaakt om te beginnen in 
plaats van volledig uitwerken protocol. 

02 Verslag vorige vergadering 

Kapablo tool – de beslissing tot afschaffen is achterhaald. Er is een “hei” sessie geweest met de 
drie directeuren samen met bovenschoolse directeur en de adjunct-directeuren om af te stemmen 
wat het beste werkt voor het bekwaamheidsdossier leraren. Mogelijk kan een deel nog gebruikt 
worden. Wordt vervolgd. De MR vraagt expliciet de GMR hierbij te betrekken. 

Met aanpassingen goedgekeurd. 

03 MR Jaarverslag 

Bij bezetting noemen zittingstermijn 3 jaar, maximaal 2. 

Met aanpassingen in samenstelling goedgekeurd. 
Volgende vergadering 16 jan 2020 wordt dan jaarvergadering. 

6 Nieuws van de directeur 

Korte eerste indruk van de school: die is goed.  Als interim-directeur je op veel scholen (Gejo is al 
op ongeveer 21 scholen geweest) of zo. In het verslag naar de bovenschoolse directeur positief 
over team, samenstelling team, samenwerking, omgang leraren met leerlingen. Zelfs sommige 
dingen die niet meer leken te bestaan, bestaan hier nog – christelijke normen en waarden, 
normen en waarden in het algemeen. Ook de rustige jaaropening met kinderen die stil zijn.  
Tijdens een vergadering komt er initiatief uit het team zelf, bij veel scholen moet dit door directeur 
worden gedaan. Dit is een M3 team (Gejo zoekt op waar de afkorting voor staat, dit is een 
bekend systeem om volwassenheidsniveaus van schoolteams). 

Natuurlijk zijn er dingen waar nog wat aan moet gebeuren, maar dat vindt het team ook en dat 
is normaal. 



Personeelszaken: Karin begint volgende week weer. Ze gaat vooral ondersteuning in groep 5 en 
6 geven naast reguliere taken als IPC en Kwint. 

Gebouw en nieuwbouw: Vanaf het begin direct door bovenschoolse directeur betrokken bij 
integraal huisvestingsplan met gemeente. Op dit moment is laatste versie heen en weer aan het 
gaan en dan in maart door de raad worden goedgekeurd.  Voor de Fortgens wordt het 
waarschijnlijk de periode 2023-2027 voor realiseren nieuw gebouw. Er zijn twee plannen: 
multifunctionele accommodatie (MFA op plek cultureel centrum realiseren – dit is vooral nog een 
initiatief van de Fortgens, breder is er nog amper over gesproken, dus is er nog geen 
duidelijkheid over draagvlak daarvoor.  
Een andere optie is het slopen huidige accommodatie met noodvoorziening en dan een nieuw 
gebouw realiseren op dezelfde plek. 

Voor ouder communicatie is het nu nog te vroeg omdat het Integraal Huisvestingsplan (IHP) nog 
door de gemeente wordt goedgekeurd. 

Actie: in januari 2020 naar de status van IHP in de raad kijken en eventueel inspreken. 

Staking: ouders waarderen vroege communicatie en duidelijke communicatie over afblazen 
staking. 
 
De personeelsgeleding vraagt zich of PMR daar niet bij betrokken hadden moeten worden. 
Dit traject verdient geen schoonheidsprijs, alle leerkrachten houden nog het individueel 
stakingsrecht. Het bestuur heeft nu een stappenplan ontwikkeld om ook de positie van het bestuur 
rondom staking te bepalen en een beslissing te nemen of de school open kan. 

Er is een convenant om te ondertekenen => dit is een initiatief vanuit de vakbond “PO in actie” 
om in kaart te brengen welke besturen doorbetalen en welke besturen achter de actie staan.  

Het PCSV-bestuur niet duidelijk over standpunt omtrent staking. De MR verzoekt de GMR 
afvaardiging om dit via bovenschoolse directeur bij het bestuur aan te kaarten. 

Werving directeur: er gaat een traject lopen. Na de eerste vergadering van de werkgroep moet 
de afgevaardigde van de MR-terugkoppeling geven over de communicatie.  De MR wil graag de 
profielschets ter informatie ontvangen alsmede de met het bestuur afgesproken route (planning 
etc). 

Planning: 18 nov sluiting reactie, 21-22 nov voorselectie, 1e gespreksronde 3 dec 
Het is niet duidelijk of de leden van de benoemingscommissie hiervan al op de hoogte zijn. 
 
Actie: Gejo stuurt dit naar de MR-secretaris. 

  



6 Jaarplan 2019-2020 

Gejo heeft vandaag een samenvatting met prioriteitstelling en toelichting met de MR gedeeld. 

Gejo licht toe dat eigenlijk 85% van de tijd in een schooljaar al vastligt met de reguliere zaken en 
activiteiten. Dan heb je nog 15% ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en specifieke doelen. Dit zijn 
punten die ook echt resultaat moeten laten zien en waarover verantwoording moet worden 
afgelegd. Aan de overige punten wordt wel gewerkt, maar zonder concrete resultaat doelstelling. 

Vanuit de oudergeleding wordt gewezen op de onduidelijkheid die is gecreëerd met de 
informatie die uit Gynzy in Parnassys komt. Daarnaast is het rapport erg cijfermatig waardoor 
niet duidelijk is of de leerkrachten je kind zien. Pas in het oudergesprek krijg je als ouder inzicht 
in wat erachter zit. 

Actie Gejo: werkgroepje opzetten over ouderportaal en Gynzy met ouderbetrokkenheid 
(Martijn?)  

7 Meerbegaafdheid 

Denise heeft begin dit jaar overleg met Gejo gehad over de aanpak en de uitdagingen: 
ervaringen van andere scholen laten zien dat deze dat er verschillende onderwijsbehoeften zijn 
maar worstelen hoe dit te benoemen en in te vullen. 

De insteek is niet om een gelijk een gedetailleerd protocol op te stellen, maar om eerst aan de 
gang te gaan en op basis van de ervaringen later een en ander vast te leggen.   Met MT is 
gesproken over selectie, er zijn een aantal criteria opgesteld en die zijn breder besproken. Dit is 
nu in de experimentele fase om te kijken welke kinderen dan in aanmerking komen en dan 
ervaren hoe dit werkt. Het schema kan volgend vergadering met de MR worden gedeeld. 

Gejo heeft in het directieberaad aangegeven om in elk geval informatie uit te wisselen tussen de 
scholen over de ervaringen. 

Al werkende wordt het protocol aangepast/opnieuw geschreven. Denise heeft met veel mensen 
van het team gesproken. Gejo denk dat ergens halverwege dit jaar een beslissing genomen kan 
worden. 
Actie: nieuwe selectiecriteria Eureka met MR delen - Gejo 

8 WVTTK 

Privacy 

In het afgelopen directieberaad is externe deskundige van Onderwijs Bureau Hollands Midden 
(OHM) geweest die PCC (digitale toepassing met alle registraties) heeft getoond. De directie was 
niet tevreden en had ook over vragen rondom Parnassys. Er waren verkeerde verwachtingen over 
wie wat zou doen. Er wordt een extra deskundige ingeschakeld om op de scholen om de situatie 
te bekijken, specifiek advies te geven en te helpen waar nodig. Uiterlijk voor de zomervakantie 
zou e.e.a. afgerond moeten zijn. 



Vergrijzing 

Dit is een aandachtspunt voor de Fortgens. Er kan een overzicht gemaakt worden, maar op dit 
moment kan nog niet veel worden gedaan.  Wel een goed idee om eens een overzicht te maken. 

Actie Gejo om dit voor de volgende vergadering op te stellen. 

9 GMR 

Er zijn nog geen definitieve notulen.  

Door omstandigheden waren er veel afmeldingen. De manier van werken moet opnieuw worden 
vastgesteld, inclusief hoe met bestuur gecommuniceerd moet worden. 
 
Het delen van stukken met ouders via Sharepoint is besproken, maar geen oplossingen. De 
secretaris vraagt dit na bij Nancy. 

De MR-reglementen moeten worden aangepast aan huidige regelgeving; dit wordt vanuit de 
GMR in een werkgroepje gedaan. 

Het lijkt de GMR-afvaardiging van de Fortgens een goed idee om wat meer te delen over wat er 
in de diverse MR-en speelt.  
 
Actie Ria om dit voor de volgende GMR te agenderen. 
 
Ook scholing is besproken – er is een mogelijkheid vanuit de GMR om samen op te trekken en 
wellicht een in-company cursus te realiseren. Ook een idee om iets over scholing in het wervings-
stukje voor ouders te zetten. 

10 OR 

Martijn is bij de laatste OR-vergadering geweest.  De volgende punten zijn besproken: 

• Sinterklaas en kerstplanning besproken 
• Koningspelen vooruitblik, maar het is nog te vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen 
• Schoolreisje besproken: gemengde groepen Poldersport weer besproken. Het schoolreisje 

was voor het eerst in September: dit is voor ouders geen bezwaar. De kosten waren voor 
sommige ouders onverwacht, dit komt niet altijd goed uit.  De OR vindt dat een 
betalingsregeling mogelijk gemaakt moet worden en de structurele mogelijkheid om 
gespreid te betalen. 

Er gaan ouders weg omdat hun kinderen in groep 8 zitten, maar er zijn ook ouders bijgekomen. 
Dus best wel een grote groep in de ouderraad dit jaar. 

Rondvraag 

Geen vragen. 

Sita wordt bedankt voor haar inzet voor de MR  



ACTIELIJST MR 

N Datum Actie Eigenaar Status 
1 07-11-2019 Werkgroepje opzetten over 

ouderportaal en Gynzy met 
ouderbetrokkenheid (Martijn?)  
 

Gejo Nieuw 

2 07-11-2019 Profielschets nieuwe directeur 
Fortgens naar de MR 

Gejo Nieuw 

3 07-11-2019 Opstellen overzicht pensioendata 
Fortgens personeelsbestand en 
eerste indicatie mogelijke impact 

Gejo Nieuw 

4 07-11-2019 Nieuwe selectiecriteria Eureka met 
MR delen  

Gejo Nieuw 

5 07-11-2019 Delen MR-activiteiten/onderwerpen 
in GMR – agenderen 
informatiedeling 

Ria Nieuw 

6 07-11-2019 Plannen MR-jaarvergadering en 
uitnodigen ouders (2e MR-
vergadering 2020) 

Bert Nieuw 

7 07-11-2019 Navragen mogelijkheden gebruik 
Sharepoint voor delen informatie 
met ouders bij Nancy. 

Bert Uitgezet, maar geen 
antwoord – Nancy 
weet dit zelf ook niet. 

 


