
NOTULEN: MR-vergadering donderdag 28 juni 2018 19.00-22.00 teamkamer 

  Omschrijving / doel van 

agendering 

directeur 

aanwezig? 

- instemming  

- advies 

- meningsvorming 

1 Opening en 

mededelingen  

Aanvang 19.30 Ja  

2 Verslag vorige 

vergadering 

Goedkeuring verslag van MR-

vergadering 21 juni 2018 

(Als bijlage bijgevoegd) 

Ja Instemming 

3 Ingekomen 

stukken 

Mondeling verzoek ouders 

omtrent delen adreslijsten per 

groep 

Ja Nvt 

4 Nieuws van de 

directeur 

Mededelingen directeur Ja Informeren 

5 Jaarplan 2018-

2019 

Jaarplanning met specifieke 

doelen voor komend schooljaar 

Ja Instemming 

6 Schoolgids Schoolgids 2018-2019 Ja Instemming 

7 WVTTK / 

Rondvraag 

Overige onderwerpen voor 

directie uit voorbespreking of 

overige korte vragen niet 

geagendeerd 

Ja Discussie  

 

 

Pauze Koffie/Thee   

8 Verslag GMR 

 

Mondeling verslag 

Dinsdag 15 mei 2018 

Wordt later schriftelijk verstrekt 

Nee Informeren 

9 Verslag OR 

 

Mondeling verslag 

- Vergadering 14 mei 2018 

 

Nee Informeren 

10 Rondvraag   Nee  

 

 

  



1 Opening  

Met Bas om 19.05 

2 Notulen 

Goedgekeurd. Verzoek aan secretaris om 21 juni + 24 mei te publiceren. 

3 Ingekomen stukken 

Delen adreslijsten: wens van ouders, kan begin van het schooljaar worden geregeld. 

 Bas zegt toe dit aan het begin van het jaar te regelen. Dit wordt een lijst per groep. 

Het verzoek is om te kijken of dit digitaal (bv. Social Schools of Parnassys). 

Actie secretaris: terugkoppelen aan betrokken ouder. 

4 Mededelingen 

Geen 

5 Jaarplan 

 

Algemeen: de MR wil graag specifieke deelplannen t.z.t. nog inhoudelijk bespreken. 

Tijdens het doornemen besluiten we welke specifieke plannen de MR nog terug willen zien. 

Het plan wordt per onderwerp doorgenomen. 

 

Algemene opmerking: directie alleen opnemen waar deze specifiek verantwoordelijk is. Directie 

heeft wel eindverantwoordelijkheid en supervisie.  

 

1. Onderwijsleerproces 

Bij punt 6 aanpak: staat dat 2x per jaar de leerling-vragenlijst van ZIEN wordt doorgenomen. 

Dit moet 1x per jaar zijn. 

 

De verwerking/opvolging van data uit ZIEN kan duidelijker naar voren komen in het plan. Bas 

neemt dit mee. 

2. Leerstofaanbod 

Pagina 3  

Voorgesteld wordt dit onder te brengen bij IPC. Bas volgt dit op. 

Verder bij punt 1 toevoegen “… aan de hand van thema’s vanuit IPC”. 

Plusonderwijs 

Voorstel is om de naam Eurekagroepen te veranderen om verwarring te voorkomen met het 

oude systeem van bovenschoolse Eureka groepen. Bas gaat een nieuwe naam bedenken. 

 

Ad aanpak 2 “waarbij hoogbegaafdheid is vastgesteld”.  Deze manier van formuleren leidt tot 

verwarring en mogelijke discussie met ouders. De precieze criteria moeten begin van het 

schooljaar nog worden uitgewerkt.   

Engels plusaanbod: dit is ter vervanging van de reguliere Engelse les. 

 

Dit is een stuk dat de MR graag terug wil zien. 



Onderwijs aan kleuters 

Ad aanpak 6. Hier mist hoe de ouders hierbij worden betrokken/ inzicht krijgen. 

De bedoeling is dat ouders vaker inzicht krijgen in het portfolio, dit blijkt echt niet uit de 

aanpak. 

 

Bas neemt dit op. 

Voorstel van Bas nieuw toe te voegen doel 7: overgang naar groep 3. 

Bij aanpak uitwerken hoe dit in te vullen, bv. met intervisie etc. 

Gepersonaliseerd leren 

Toevoegen bij punt 5 – ook inzicht voor ouders geven. 

Aanpak punt 5: toevoegen communicatie aan ouders. 

Rekenen 

Aanpak 3. Studiemomenten wordt studiemogelijkheden. 

Spelling geen opmerkingen 

Lezen geen opmerkingen 

IPC 

De inhoud van het hoofdstuk muziek wordt hier toegevoegd. 

Ad aanpak 1.  Aanpassen: “externe IPC-coach” en “internet IPC-coördinator”. 

Planmatige ondersteuning passend onderwijs 

Schoolcultuur 

Aanpak voor doel 2 sportvignet. 

Coördinator gezonde school wordt Jacqueline, gym leerkracht. 

Professionele leergemeenschap 

Doel toevoegen: invoeren en gebruiken doelenbord 

Aanpak: toevoegen hoe het doelenbord wordt gebruikt – al in team besproken, maar pas 

volgend jaar ingevoerd. 

Bas zou het fijn vinden om alle afspraken die in teamvergaderingen worden gemaakt in een 

centraal afsprakendocument.  Hiermee starten komend jaar en iedere keer als een afspraak ter 

sprake komt wordt hij opgenomen. 

Doel: meer inzicht in welke afspraken zijn gemaakt 

Aanpak: we maken een afsprakendocument 

SLO: Stichting Leerplan Ontwikkelingen 

Samenwerking ouders 

Doel 5. Borgen HGW-cyclus 

Aanpak: Gesprekscyclus, kind gesprekken etc. 

 

 



Imago 

Doel 7: hoort dit wel bij imago?  Voorstel om te verplaatsen naar Gepersonaliseerd Leren. 

Directie is akkoord. 

Doel 6: koffiemomenten vindt iedereen een goed idee. Aanwezigheid van directeur lijkt geen 

goed idee omdat de kans dan bestaat dat je juist niet alles hoort. Is iets voor de ouderraad 

(OR). Data etc. in overleg met OR Directeur indien mogelijk aanwezig. 

Kwaliteitsmanagement 

Doel 2: dit moet zijn “nieuwe planning” 

Aanpak 3. Bedoeling is dat er een externe blik op het onderwijs komt – dit kan iemand van de 

PCSV zijn of helemaal extern - niet de bedoeling van een formele audit. 

Overige afspraken 

Punt 1 kan naar lezen. 

Punt 2 wordt nieuw onderwerp huiswerk met doel en aanpak. 

Huiswerkprotocol => op het lijstje voor de MR. 

Met de besproken aanpassingen is de MR akkoord en stemt in. 

Schoolgids 

Voorstel om H4 en H5 om te draaien. 

Bas was van plan om de schoolgids te herschrijven, dit is gedeeltelijk gebeurt maar wordt 

komend schooljaar verder aangepakt. 

Op pg 18 staat 2,5 uur voor wereldoriëntatie terwijl dit onder IPC valt. De reden is dat vanuit de 

onderwijsinspectie wordt vereist dat de tijdbesteding aan specifieke vakken (aardrijkskunde, 

oriëntatie op jezelf en de wereld) wordt opgenomen. 

Ad pagina 13: het is niet duidelijk wanneer ouders inzage hebben/krijgen in of worden 

betrokken bij individuele plannen. Dit is in de praktijk genuanceerder en gebeurt niet altijd. 

Dit wordt meegenomen in de nieuwe schoolgids. 

Suggestie om links op te nemen naar sites voor specifieke onderwerpen. 

Pagina 14 Voortgezet Onderwijs: dit stukje is niet helemaal duidelijk en lijkt niet aan te sluiten 

bij de praktijk waarbij hier middengroep 7 al aandacht aan wordt besteed. Bas kijkt hiernaar en 

past aan. 

Suggestie om de link naar de schoolgids in Social Schools te delen aan het begin van het 

schooljaar. 

Er wordt een vraag gesteld over naam van de school: deze wordt op verschillende plekken 

verschillend weergegeven: “Ds. Fortgensschool”, “Dominee Fortgensschool”, “De 

Fortgensschool”, “Fortgensschool” etc.   Het is niet duidelijk wat de officiële naam is. In de 

schoolgids wordt het wel uitgelegd. 

Pg 15 opmerking onderwijsinspectie “sociale integratie in pluriforme samenleving” => 

“pluriform” vervangen door “divers”. Daarnaast “daar moet de school in de toekomst aan gaan 

werken” vervangen door verwijzing naar Kwink en IPC. 

Pg 23 Huiswerk aanpassen aan nieuw beleid. 



Pg 21 Muziekonderwijs kan verder worden uitgewerkt 

Pagina 41: verzoek om toe te voegen dat dit ook van belang voor zwangere ouders en 

leerkrachten. 

Pagina 55: Bas kijkt na of dit de laatste versie van het protocol is. 

Met aanpassingen goedgekeurd – MR stemt in. 

7 WVTTK 

 

Vraag van oudergeleding: waarom is groep 7 twee dagen vrij i.v.m. kamp groep 8 terwijl juist 

alle lestijd in groep 7 hard nodig is. 

 

Bas licht toe dat het moeilijk is om voldoende leerkrachten te vinden die meekunnen met kamp. 

Ook is het niet wenselijk dat er aantal dagen een invaller voor de groep. 

In het verleden waren er voldoende extra uren voor groep 7 i.v.m. een langere gymles om deze 

dagen op te kunnen nemen. Dat is dit jaar in principe niet meer zo. Voor komend schooljaar 

staat het vast: maandag en dinsdag. 

Er is een vraag van een ouder waarom de gymles van groep 3 zo vaak is uitgevallen. Vanaf 

komend jaar is een contract met een uitzendbureau afgesloten voor vervanging van 

gymdocenten. 

8 GMR 

Het concept-verslag is gedeeld. Geen vragen of opmerkingen vanuit de MR. 

9 OR 

De meest recente notulen van maandag 25 juni jl. zijn nog niet beschikbaar. 

Martijn neemt het rommelige verloop van de avondvierdaagse, door elkaar lopen etc. mee naar 

de OR.  Het voorstel is om te proberen het zo te organiseren dat we met de drie PCSV-scholen 

echt samenlopen. 

Martijn verzoekt om toch echt een pauze te houden. Uit tijdsoverwegingen hebben we die 

afgeschaft. Afgesproken wordt dat we een korte pauze inlassen.  

Verzoek vanuit GMR om met ouderraad te inventariseren om met de drie scholen van de PSCV 

samen te lopen.  

 

Eerste vergadering van het nieuwe jaar Donderdag 27 september 19:00u, 19.30 met Bas 

 


