
NOTULEN: MR-vergadering donderdag 21 juni 2018 19.30-21.30 teamkamer 

  Omschrijving / doel van 

agendering 

directeur 

aanwezig? 

- instemming  

- advies 

- meningsvorming 

1 MR intern Voor bespreken vergadering 

door MR zonder directie. 

 

Nee Meningsvorming 

2 Opening en 

mededelingen  

Aanvang 20:00 Ja  

3 Verslag vorige 

vergadering 

Goedkeuring verslag van MR-

vergadering 24 mei 2018 

(Als bijlage bijgevoegd) 

Ja Instemming 

4 Ingekomen 

stukken 

Zie aparte agendapunten Ja Nvt 

5 Nieuws van de 

directeur 

Mededelingen directeur 

- Update ICT 

- Formatie (zie bijlage 

bericht social skools) 

Ja Informeren 

6 Evaluatie jaarplan 

2017-2018 

Toelichting op evaluatie Ja Informeren 

7 Schooltijden Voorstel om einde schooltijd 

woensdag naar 12 uur gelijk te 

trekken 

Ja Instemming 

8 Wereldoriëntatie Invoering nieuwe methode 

behoeft formele instemming MR 

– ruimte voor extra toelichting 

aan MR, afstemming benodigde 

stukken 

Ja Discussie 

9 Taakbeleid Taakbeleid – verdeling taken 

onderwis/overig 

Ja Instemming PMR 

10 Evaluatie Jaarplan Evaluatie van het 2017-2018 

jaarplan – wat is gerealiseerd 

Ja Informeren 

11 Schoolgids Schoolgids 2018-2019 Ja Instemming 

12 WVTTK / 

Rondvraag 

Overige onderwerpen voor 

directie uit voorbespreking of 

overige korte vragen niet 

geagendeerd 

Ja Discussie  

 

 

Pauze Koffie/Thee   

13 Verslag GMR 

 

Mondeling verslag 

Dinsdag 15 mei 2018 

Wordt later schriftelijk verstrekt 

Nee Informeren 

14 Verslag OR 

 

Mondeling verslag 

- Vergadering 14 mei 2018 

 

Nee Informeren 

15 Rondvraag   Nee  

 

  



1 Intern 

De Schoolgids staat als punt 12 op de agenda. Omdat de stukken erg laat beschikbaar zijn 

gesteld, heeft nog niet iedereen heeft hem goed kunnen lezen. Het voorstel is om de 

inhoudelijke behandeling naar de vergadering van volgende week te verplaatsen. 

Verder stelt de voorzitter om de vergadering uiterlijk om 22u te beëindigen. Unaniem 

aangenomen. 

In de GMR is gesproken over de avondvierdaagse: de 5km verloopt erg rommelig, de kinderen 

van de Fortgens (maar ook andere scholen) lopen niet bij elkaar, ouders letten niet voldoende 

op hun kinderen waardoor sommigen ver vooruitlopen.  Dit is iets voor de OR om op te pakken, 

maar we kunnen wel meedenken. Besloten wordt de OR uit te nodigen in een MR-vergadering. 

2 Opening 

Opening om 20.04. 

De voorzitter deelt mee dat tijdens het vooroverleg besloten is om uiterlijk om 22u te stoppen 

en resterende punten door te schuiven naar volgende week. 

3 Verslag vorige vergadering 

Inhoudelijk goedgekeurd.  

Actie omtrent schoolreis in September: dit is met Bas besproken en wordt nu in het team 

besproken. 

Actie Voorzitter omtrent ouderbegeleiding en invloed OR: de MR-voorzitter heeft met voorzitter 

OR gesproken. De OR bleek niet bedoeld te hebben om dwingend voor te schrijven welke 

ouders mee moeten op schoolreis; het was als hulp en suggestie bedoeld voor het geval er te 

weinig aanmeldingen zouden zijn. Vanuit de MR is duidelijk gemaakt dat 

aanmeldingen/suggesties vanuit de OR welkom zijn, maar dat de leerkracht bepaalt welke 

ouders meegaan. 

4 Ingekomen stukken 

Zie aparte agendapunten, geen andere ingekomen stukken. 

5 Nieuws van de directeur 

In de schoolgids zijn de geplande studiedagen opgenomen. Ter vergadering wordt besloten dat 

het wenselijk is dit met de MR af te stemmen – het raakt zowel leerkrachten als ouders. 

 

Na overleg tussen Bas en MR worden de studiedagen aangepast (zie hieronder). Bas past dit 

aan in de schoolkalender en in de schoolgids. 

Aanpassing studiedagen  

30 okt -> 2 november 

8 maart =>11 maart 

16 mei -> 13.30 uit met continurooster (i.p.v. 14 uur met normale middagpauze) 

 

Update ICT 

Afgelopen Do (15 juni 2018) t/m maandag (18 juni 2018) heeft de mail niet goed 

gefunctioneerd. Dit heeft te maken met de toekenning van nieuwe mailadressen en het niet 

juist koppelen van de oude email adressen aan de nieuwe (alias). Het probleem zou inmiddels 

opgelost moeten zijn. De nieuwe email adressen komen ook in de schoolgids. 



Helaas werkt single-sign-on nog steeds niet; verder zijn de meeste kleinere dingen inmiddels 

opgelost. 

 

Karin en Ria vinden het Internet trager; ook Word online is veel beperkte dan de normale 

offline-versie. Ook hebben docenten geen mogelijkheid meer om zelf te zien op hun pc wat de 

kinderen aan het doen zijn. Ook konden docenten de computer overnemen. Dat kan nu niet 

meer. 

 

Volgens Bas heeft de school geen licentie voor de offline-versie – die variant is duurder. 

Het verzoek aan Bas om te kijken wat de mogelijkheden zijn om iets aan bovengenoemde 

punten te doen. 

[Secretaris: technisch gezien kunnen de “normale” MS-Office programma’s als apps op een 

chromebook worden geïnstalleerd (hoewel dit niet helemaal hetzelfde is als op een Windows pc, 

komt het dichter bij dan de online webversie). Volgens de site van Microsoft is online-versie 

gratis voor leerlingen en docenten, voor de offline-versie moet €2,50 per leerling/ maand en 

€3,20 per docent/ maand worden betaald. Ik neem aan dat al wordt betaald voor de offline-

versies voor docenten omdat die worden gebruikt. Op basis van ca. 120 leerlingen (groep 3 t/m 

8) gaat het dus om €3600,= (excl. BTW, dus € 4356 incl BTW) per jaar. Afhankelijk van het 

contract met de leverancier zou het kunnen dat een toeslag op support kosten wordt gerekend. 

Zie https://products.office.com/nl-nl/academic/compare-office-365-education-plans ] 

Formatie 

Bas licht de formatie kort toe. 

Geertje gaat weg bij Fortgens – ze gaat werken bij het Palet, dat is een observatiegroep bij de 

Vlieger. 

 

Lisette neemt haar taken na een sollicitatieprocedure. Omdat ze eerder was aangenomen als 

onderwijsassistent is nu een vacature voor een onderwijsassistent. De vacature is vorige week 

uitgezet. 

Denise gaat het plusonderwijs doen en Carolien wordt IPC-coördinator en blijft Engels plus 

doen. 

 

Verder is de formatie zoals op Social Schools gepubliceerd. 

 

6 Evaluatie jaarplan 

In teamoverleg is het jaarplan besproken voor evaluatie en input voor jaarplan komend jaar. 

Het resultaat is weergegeven in het aangeleverde stuk.  

 

Naar aanleiding van vragen uit de oudergeleding over het plusonderwijs (in relatie tot de 

afschaffing van de boven schoolse Eureka groepen) licht Bas een en ander toe over de plannen 

voor komend jaar: 

Denise wordt de hoogbegaafdheids-specialist op Fortgens en krijgt hiervoor de vrijdag. Ze gaat 

ook een cursus hiervoor volgen. In de middag gaat Carolien Engels plus-groepen doen naast 

IPC-coördinatie. Eén van de doelstellingen binnen IPC is om talenten van kinderen aan te 

spreken. Hier komt budget voor dat door Carolien in overleg met de directie ingezet kan worden 

voor specifieke cursussen/workshops. Het selectiebeleid (welke kinderen komen in aanmerking) 

moet nog worden aangepast. 

 

Voor het overige heeft de MR geen opmerkingen over de evaluatie. 

  

https://products.office.com/nl-nl/academic/compare-office-365-education-plans


7  Schooltijden 

Bas heeft doorgerekend wat de impact van aanpassing van de schooltijden op woensdag naar 

12uur voor alle groepen (in plaats van 11.45 kleuters, onderbouw en 12.15 bovenbouw). 

 

De uitslag van de ouderraadpleging is overweldigend positief: van de 89 respondenten zijn er 

maar 2 die tegen hebben gestemd. Ook dekken de 89 respondenten een belangrijk deel af van 

de verschillende deelpopulaties (kinderen alleen in onderbouw of onderbouw+bovenbouw of 

alleen bovenbouw). 

De MR stemt in met de aanpassing van de eindtijd op woensdag naar 12 uur voor alle groepen. 

Actie secretaris: uitkomst enquête ouders opnieuw doorsturen. 

Actie Bas: communicatie naar ouders woensdag dat de schooltijden op woensdag worden 

aangepast. 

8 Wereldoriëntatie 

 

Hoewel de MR is meegenomen in het traject, mist de oudergeleding een beetje de achtergrond 

– het “waarom”.  Er vindt een korte discussie plaats met toelichting door Bas en naslag van 

stukken die eerder met de MR zijn gedeeld (selectiecriteria, visie op wereldoriëntatie). 

Al met al denkt de oudergeleding wel dat de keuze voor IPC inhoudelijk een goede keuze is, 

maar het is ook belangrijk om dit goed aan de ouders uit te leggen. 

Actie Bas: in nieuwsbericht social schools begin schooljaar 2018-2019. 

 

De MR stemt formeel in. 

9 Taakbeleid 

 

De PMR heeft het taakbeleid reeds intern besproken en stemt in. 

 

10 Dubbel agendapunt – zie punt 6. 

11 Schoolgids 

Besloten wordt de behandeling van de schoolgids door te schuiven naar de volgende 

vergadering omdat er te weinig tijd is geweest voor de MR-leden om dit goed door te nemen. 

Op voorhand is er een verzoek aan Bas om foto’s in de schoolgids aan te passen- deze zijn erg 

oud. 

 

Volgende week gezamenlijke start om 19:30 

- Jaarplan 2018 

- Schoolgids 

12 WVTKK – Rondvraag 

Geen punten. 

13 GMR 

Wordt volgende vergadering inhoudelijk besproken. 

14 OR 

In afwezigheid van Martijn geen verslag. Volgende vergadering. 


