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MR PCSV    Verslag    Dinsdag 17-nov-2022 
Locatie: School   aanvang: 19.00 uur, vanaf 19.15 met de directeur 

 

Documenten (bijlagen) bij deze vergadering: 

1. Verslag MR vergadering september 

 

Uitgenodigd: 

oudergeleding   

Berend Brasjen   

Bob Bennink   

Debby van Riel   

 

personeelsgeleding   

Carolien Baartman    

Karin Vletter   

Quirine Moerman   

 
 

Directeur Ds. Fortgensschool Dorien Overvliet  

 
Het eerste kwartier is er een voorbespreking van de agendapunten; daarna vergaderen we met de 
directeur. Bij het gedeelte na de pauze is de directeur niet aanwezig. 
 
 

 Onderwerp en toelichting Bijlage Doel  Tijd 

1 Opening en welkom   
 

19.00 

- Opening 19.05 

 
 
2 Vaststellen agenda  

 
 

Ter vaststelling  19.03 

- Agenda wordt vastgesteld 

 
3 Vaststellen verslag september 2022 Bijlage 1 

 
Ter vaststelling  19.05 

... 

 
4 Ingekomen stukken 

 
 Bijlage 

 
19.08 

 
… 
 
 
5 Meningsvorming agendapunten met 

directie 
  19.12 

 
 
Uitnodigen Dorien, Directeur Ds. Fortgensschool 
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6 Update jaarplan Bijlage Ter Instemming Ouders 
 

19.15 

• Dit betreft een terugkerend item. 

• Hierin wordt dan onder andere besproken: 

o Nieuwbouw, 

▪ De wethouder heeft zijn plannen, die nog niet in de gemeenteraad zijn 

behandeld, besproken met de directrice. Het lijkt erop dat er de komende 

jaren niets gaat gebeuren.  

o Ouderbetrokkenheid, 

▪ Denktank komt op 1 december bij elkaar, inzake het portfolio 

o Hoogbegaafdheid, 

▪ Geen ontwikkeling 

o Covid, 

▪ Het is tot nu toe rustig. 

o Portfolio per kind besproken, 

o Norlandia, 

▪ Zie hieronder 

o Over Lentekriebels: 

▪ Geen update 

o Onderwijs aan vluchtelingen, 

▪ Taalklas wordt opgezet. In de ochtend taalles. Ook voor niet-Oekraïense 

kinderen die niet Nederlands als moedertaal.  

▪ In de middag: kinderen worden verdeeld over de scholen.  

o Schoolplein vergroening. 

 
7 Halfjaarverslag Jan-Juli Bijlage Ter Instemming Personeel 

 
19.45 

• Halfjaarverslag Jan-Juli (art. 8 lid 2.c WMS) (code goed bestuur, jaarrekening, evaluatie 
personeelsbeleid, w.o. ook gelijke behandeling en emancipatie/doelgroepenbeleid (art. 7 lid 
2 WMS: waken tegen discriminatie); een onderdeel hiervan betreft het arbo-jaarverslag en 
ziekteverzuimbeleid, enz. (I voor personeel) 

• Een update uit WMK is gedeeld. 

• De school ligt op schema op haar actiepunten in het beleidsplan 

• Uitzoeken van een leesmethode moet nog vorm krijgen. 

• Vanuit de leerkrachten wordt aangegeven dat het borgen van IPC aandacht behoeft. 

 
 

8 Telling leerlingenaantal per 1 oktober Bijlage Ter Instemming 
 

20.00 

• 234 leerlingen. Dit is stabiel en daarmee goed. 

 
 

9 Voortgang handelingsgericht werken 
 

Bijlage Ter Instemming Personeel 
 

20.10 

• Het is in ontwikkeling en vertrouwen binnen de personeelsgeleding. 
 
 
 
10 Status voedingsbeleid  

 
Ter instemming personeel 20.20 
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- We zijn een gezonde school. Eten in de middagpauze gaat buiten de school om.  
 

11 Norlandia  
 

Instemming ouders 20.30 

- Er staat met Naschoolse en Tussenschoolse opvang een gesprek gepland 
- Aanspreekpunt gaat – na 20 jaar – weg.  
- Alle plannen die er waren, die zijn weer gestopt. Norlandia doet weinig tot niets met de 

aangedragen ideeën voor invulling van de overblijf.  
- De ouder denktank wordt gevraagd hierover mee te denken.  
- Positief: Norlandia gaat mee in Waakzaam omringende zorg. Een workshop. Bijvoorbeeld 

grensoverschrijdend gedrag, bv kinderen die brutaal zijn tegen Norlandia medewerkers.  
 
 

12 Aanname beleid Voorschoten  
 

Ter instemming 20.45 

- Het beleid is akkoord en staat op de website. 
 
 
13 Bestemming ouderbijdrage en 

verantwoording daarvan 
 
 

Ter Instemming voor 
Ouders, ter Advies van 
Personeel 

20.55 

- Dit gaat bij de Fortgensschool via de Ouderraad.  De ouderraad vragen hun jaarplanning en 
jaarverslag met financiële verantwoording met de MR te delen. 

- Begroting wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering 
 
Portfolio 

- 2 onderdelen waar twee keer per jaar aan wordt gewerkt: 
- Dit ben ik 
- Dit leer ik 

- Voor unit 3, komt er een cijferkaart voor toetsen. 
- CITO en MQ test komen hier niet in.  
- Het ziet er leuk uit, en geeft goed inzicht in wat een kind doet. 

 

Einde deel vergadering met Directeur 
 
25 Actielijst doornemen 

 
 
 

Voortgang bewaken 
 

21.00 

- Berend: De MR gaat een concept brief opstellen aan Norlandia met het verzoek tot een 
registratiesysteem waarin i) we kunnen zien of de kinderen er zijn, ii) ouders kunnen 
aangeven dat kinderen tijdens de lunch van school weg mogen. 

- Bob: Verslagen van de MR moeten op de website gezet worden 
- Foto MR maken voor op de website  

 
 
26 Verslag en Feedback GMR 

(Gemeenschappelijke MR) 
 

  21.05 

- Volgende week is er een volgende vergadering 

 
27 Verslag OR (OuderRaad)  

 
 
 

21.10 

- 2x per jaar zal afgevaardigde Debby naar de OR vergadering gaan 
 
 
28 WVTTK/Rondvraag  

 
 
 

21.15 
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- Geen 
 

 
29 Sluiting  

 
 
 

21.20 

- Sluiting om 21.02 
 
 
 

Vergaderrooster 2022 – 2023  
 

Datum Locatie Onderwerpen 

Di 22 – 09 – 2022 Fortgensschool  

Do 17 – 11 – 2022 Fortgensschool  

Di 24– 01 – 2022 Fortgensschool  

Do 16 – 03 – 2023 Fortgensschool  

Di 18 – 04 – 2023 Fortgensschool  

Do 01 – 06 – 2023 Fortgensschool  

Di 27 – 06 – 2023 Fortgensschool Reservedatum 

Opmerking: de reservedatum heb ik een week naar voren gehaald ten opzichte van vorig jaar, omdat 

deze toen door eindejaarsdrukte niet meer paste. 


