
 

 

MR-jaarverslag 2018-2019 
 
Het jaarverslag is een natuurlijk moment om over de activiteiten van de MR te communiceren, naast de 
vastgestelde vergaderverslagen die op de website geplaatst worden. Bij medezeggenschap gaat het om 
belangenbehartiging. Het gaat ook om een democratisch recht, namelijk dat mensen (ouders en leerkrachten) 
betrokken worden bij beslissingen waardoor zij (of de kinderen) worden geraakt. Goed overleg is voorts in het 
belang van goed functioneren van de school. Dat schrijft de Wet medezeggenschap op scholen uitdrukkelijk 
voor. 

Voor goed overleg is het een en ander nodig. Allereerst een goede regeling van het overleg, in wet en 
reglement. Een goede regeling verdeelt rechten, bevoegdheden en plichten tussen de deelnemers aan het 
overleg, zodat een balans gevonden wordt tussen de verschillende deelnemers, met hun verschillende 
invalshoeken. Een goede regeling biedt zekerheid over de rechten en plichten. Zij bevat ook een regeling voor 
het geval een van de partijen zich niet aan de regels houdt, of de regel niet duidelijk is en daar geschillen over 
ontstaan.  
 
Samenstelling 

De MR was in het schooljaar 2018-2019 als volgt samengesteld:  
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Jaarverslag 2018-2019  
 
In het schooljaar 2018-2019 is met de directeur op prettige wijze van gedachten gewisseld over geplande 
vernieuwingen en plannen naast het overleg over de onderwerpen die jaarlijks terugkeren (zoals onder andere 
tweemaal het halfjaarverslag, het jaarplan, de schoolgids enz.). 

Rode draad in het schooljaar 2018-2019 was oudercommunicatie en afstemming met MR. De MR constateert 
dat voorgenomen beleidswijzigingen (bv. overblijven, aankondiging onderzoek aanpassen schooltijden) of 
uitvoering van acties die ouders aangaan (oudertevredenheidspeiling) niet altijd tijdig met de MR worden 
afgestemd.  
 
De afgelopen twee jaar zijn er veel (positieve) wijzigingen op de Fortgens doorgevoerd: nieuwe ICT en 
gepersonaliseerd leren, samenvoegen groep 1&2, koningsdag, gezonde school, IPC, twee andere in plaats van 
drie rapporten, leerlingenraad, muziekonderwijs, social schools platform, kerstviering en een nieuw schoollied. 
De MR is uiteraard bij al deze ontwikkelingen betrokken geweest. In het kader van dit jaarverslag worden die 
onderwerpen besproken waar de in de MR specifiek inhoudelijk met de directie over is gesproken en/of door 
de MR dringende aanbevelingen tot aanpassing zijn gedaan. 
 
Gepersonaliseerd leren (Gynzy)  
Met de uitrol van iPads (onderbouw) en Chromebook heeft ook het gepersonaliseerd leren via Gynzy (voor 
rekenen en spelling) een vaste plaats gekregen in het onderwijs. De MR heeft met de directie overlegd over het 
op een goede manier verwerken van gepersonaliseerd leren in het regulier onderwijs – het mag niet ten koste 
gaan van de interactie met de leerkracht. Ook is gesproken over de weergave van behaalde scores in Gynzy in 
het Ouderportaal. Waar kinderen aan opgaven uit een hogere groep werken is de behaalde score relatief ten 
opzichte van de voortgang en behaalde score van alle andere kinderen die Gynzy gebruiken. De directie heeft 
naar aanleiding hiervan een uitleg naar alle ouders gestuurd. 
 
Planning schoolreis 
Naar aanleiding van signalen van ouders via de ouderraad is met de directe gesproken over het verplaatsen van 
het jaarlijkse schoolreisje naar September. Dit komt de groepsvorming ten goede en heeft als bijkomend 
voordeel dat het niet in het drukke schema aan het einde van het schooljaar hoeft te worden ingepast. In 2019 
heeft het schoolreisje daadwerkelijk eind September plaatsgevonden. 
 
Meerbegaafdenprotocol 
Met ingang van het schooljaar 2018/2019 is het oude Eureka programma voor meerbegaafde leerlingen, dat 
voor de drie PCSV-scholen gezamenlijk werd uitgevoerd, vervangen door een nieuwe “Eureka” groep op de 
Fortgensschool zelf. Juf Denise Schaaper (groep 4) geeft hier invulling aan. De MR heeft een concept van het 
meerbegaafdenprotocol besproken. Dit is een concept dat nog verder moet worden uitgewerkt, mede op basis 
van de ervaringen in dit eerste jaar. Leden van de oudergeleding sturen hun opmerkingen en suggesties via de 
directe naar Denise. 
 
Oudertevredenheidspeiling  
In November 2018 is de tweejaarlijkse oudertevredenheidspeiling gehouden. De MR heeft zorgen over de 
opzet van deze peiling: de vraagstelling is niet voldoende duidelijk, een scoremogelijkheid van 1 tot 4 is beperkt 
en geeft niet veel informatie. Ook ontbreken open vragen waar meer toelichting kan worden gegeven door 
ouders. Qua proces had de MR verwacht dat de vragen in de oudertevredenheidspeiling op voorhand zouden 
worden afgestemd met de MR – dit had de zorgen over de inhoud van de nu gehouden peiling kunnen 
voorkomen.  De combinatie van de vraagstelling met de uitkomst waarbij niet veel gemiddeld significant 
vragen lager (meer dan 0.5) scoren dan de norm (3) zorgt ervoor dat de uitkomsten niet veel houvast voor 
verbeterpunten. 
 



 

 

Schooltijden 
Vanuit de directie is een voorstel gekomen tot aanpassingen van de schooltijden. Het voornemen om de 
schooltijden te evalueren en te herzien was ook al met ouders gedeeld. Wegens het ontbreken van voldoende 
onderbouwing en in combinatie met de kritiek van de MR op de oudertevredenheidspeiling heeft de MR de 
directie verzocht dit onderwerp aan te houden tot volgend schooljaar. Dit geeft de tijd voor een beter 
onderbouwd voorstel, inclusief overleg met de leerkrachten. Ook is er een wettelijk vereiste voor de 
oudergeleding van de MR om de achterban te raadplegen alvorens instemming te verlenen aan een voorstel 
tot wijzigen van de schooltijden. 
 

Aandachtspunten MR voor schooljaar 2019/2020, naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen: 

- Privacy (voldoen aan nieuwe Algemene Verordening Gegevensverwerking (geldend vanaf mei 2018)) 
- Evaluatie en verbetering meerbegaafdenprotocol en invulling ‘Eureka’ 
- Nieuwe huisvesting (hoewel in een pril stadium is het belangrijk dat de MR wordt meegenomen in de 

eisen en wensen voor een nieuw schoolgebouw) 
 

Namens de medezeggenschapraad, 

Secretaris 


