
NOTULEN MR-vergadering donderdag 18 januari 2017 19.00-21.30 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 19:30. Ja  

3 Verslag vorige 

vergadering 

Goedkeuring verslag van MR-

vergadering 16 november 2017 

(Als bijlage bijgevoegd) 

Ja Instemming 

4 Ingekomen 

stukken 

Zie aparte agendapunten Ja Nvt 

5 Nieuws van de 

directeur 

Mededelingen directeur Ja Informeren 

6 ICT Plan Bespreken interim status van het 

ICT plan op basis van het door Bas 

aangeleverde werkdocument. 

Ja Meningsvorming, 

discussie 

7 RI&E Risico Inventarisatie en Evaluatie. 

Verplicht document mbt 

arbeidsrisico’s op school. 

Ja Instemming PMR 

8 SOP Schoolondersteuningsprofiel – 

instrument in het kader van 

passend onderwijs waarin de 

school de taken, 

verantwoordelijkheden en 

werkwijze vastlegt. 

Ja Meningsvorming, 

afstemming 

adviestraject 

9 Begroting 2018 Begroting 2018 en toelichting 

daarop. 

Ja Advies 

10 Besteding 

Gelden Staking 

Besteding gelden van docenten die 

op 12 december hebben gestaakt 

Ja Overleg 

11 WVTTK / 

Rondvraag 

Overige onderwerpen voor directie 

uit voorbespreking of overige korte 

vragen niet geagendeerd 

Ja Discussie  

 

 

Pauze Koffie/Thee   

12 Verslag GMR 

 

Mondeling verslag 

Wordt later schriftelijk verstrekt 

Nee Informeren 

13 Verslag OR 

 

Mondeling verslag 

- Geen OR vergadering sinds 

vorige MR vergadering 

- Volgend OR vergadering 

maandag 8 mei 

Nee Informeren 

14 Rondvraag   Nee  

 

  



1 MR Intern 

In groep 3 zijn er bijna kinderen naar huis gestuurd omdat er geen invalkracht kon worden gevonden 

ter vervanging van de zieke leerkracht: op het laatste moment is toch vervanging gevonden. Vanuit de 

oudergeleding wordt de suggestie gedaan of er wellicht ouders met lesbevoegdheid (die zijn er) 

ingezet zouden kunnen worden als laatste optie (in plaats van het naar huis sturen). Besloten wordt dit 

in de vergadering aan Bas voor te leggen en tevens toelichting te vragen op de situatie in groep 3. 

2 Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 19.26 uur. 

Martijn is afwezig met kennisgeving; Marja is afwezig wegens ziekte. 

De voorzitter verzoekt de aanwezigen of de vergadering uiterlijk om 21.30 uur gesloten kan worden.  

3 Verslag vorige vergadering 

Er is nog een openstaande actie omtrent het vaststellen van de ouderbijdrage. Met de Ouderraad (OR) 

moet worden afgestemd dat formeel de MR de ouderbijdrage vaststelt. De praktische invulling hiervan 

is dat de OR een voorstel maakt en dat voorlegt aan de MR. De MR-afgevaardigde in de OR neemt 

kennis van de discussie in de OR ter vergadering en brengt dit in de MR-vergadering. 

Voor wat betreft het Social Schools protocol (dat richtlijnen omtrent zorgvuldig gebruik en ter 

bescherming van de privacy van leerlingen bevat) wordt medegedeeld dat er een geheel nieuw 

protocol komt (in verband met de nieuwe privacywetgeving vanuit de EU die in mei 2018 van kracht 

wordt). Dit protocol zal eerst aan de GMR worden voorgelegd, maar zal daarna ook nog aan de MR van 

de Fortgens worden voorgelegd. 

4 Ingekomen stuk 

Via de OR is er een vraag van een ouder binnengekomen die vindt dat er te weinig contact is tussen 

ouders en leerkracht na het invoeren van het nieuwe systeem met twee rapporten. Bas geeft aan dat 

er nog een evaluatie zal komen.  

5 Nieuws van de directeur 

Nieuwe rapporten en rapportgesprekken 

De nieuwe rapporten komen eraan en zijn helemaal vernieuwd. Ze zijn uitgebreid: in de rapporten 

komt er een “dit ben ik” tekening met pasfoto en daarbij ook de CITO-score grafieken met nog een 

bijlage over de interpretatie van CITO en rapportcijfers. 

De gespreksvorm van 10 minuten zal ook veranderen: vanaf groep 3 zijn de kinderen aanwezig. Het 

gesprek staat in het teken van onderwijsbehoefte van het kind. Van tevoren wordt een kindgesprek-

formulier ingevuld. In groep 3 en 4 wordt dit formulier samen met de leerkracht en vanaf groep 5 zelf 

door het kind ingevuld. Het tweede gesprek (eind van het jaar)/ evaluatiegesprek is facultatief. Bv. bij 

kinderen die extra zorg hebben, worden ouders door school uitgenodigd.  

Gesprekken in groep 8 duren 20 minuten omdat dan ook het schooladvies wordt besproken (dit wordt 

wel al in december gedeeld voor de gesprekken van februari). In groep 7 wordt ook de richting van het 

schooladvies besproken. Daarnaast is de entreetoets afgeschaft, omdat deze niets toevoegt ten 

opzichte van de normale cito toetsen. Alle reguliere toetsen worden gewoon volgens het normale 

schema afgenomen. Hieruit blijkt voldoende wat het niveau van een leerling is om (mede) het advies 

op te baseren. 

Er is een vraag over de eindtijden van de gesprekken, wordt hier rekening mee gehouden omdat de 

kinderen meekomen. Bas zegt dat dit is onderkend, maar nog niet concreet is ingevuld. 



Muzieksubsidie: is definitief door het steunfonds goedgekeurd met als voorwaarde dat jaarlijks wordt 

geëvalueerd met het oog op borging op lange termijn. 

Wereldoriëntatie: er wordt nu gekeken hoe volgend jaar op een andere manier wereldoriëntatie zal 

worden geven. Bas verzoekt dit op de volgende MR-vergadering te agenderen. Er zijn inmiddels al 

presentaties van verschillende aanbieders geweest. Er is nog geen keuze gemaakt, maar de 

hoofdlijnen van het beleid zijn wel duidelijk. In elk geval omvat dit aardrijkskunde, geschiedenis maar 

mogelijk ook de creatieve vakken. 

Kerstviering 

De kerstviering is goed verlopen. Feedback van sommige ouders dat er iets met opmerkingen is 

gedaan. 

Personeel:  

Lisette heeft een vaste aanstelling gekregen. In de begroting is opgenomen dat vanaf 2018/2019 

uitbreiding komt voor een gymdocent zodat alle kinderen vanaf groep 3 twee keer week les van een 

vakdocent krijgen. 

Iepko laat door een architectenbureau onderzoek te doen naar nieuwbouw of samenwerking mogelijk 

is met culturele centra bv. bibliotheek, cultureel centrum. 

6 ICT Plan 

Dit is een algemeen document, voornamelijk op visie gericht. Bas heeft de basis geschreven, in de ICT-

stuurgroep behandeld en besproken. Punten/ideeën van kennisnet overgenomen. 

De ICT-ers en directeuren hebben twee keer een gesprek gehad met elkaar of er overeenkomsten zijn 

in doelen en visie tussen PCSV-scholen: komen in alle drie plannen te staan. Voor de Fortgens zijn 

algemene doelen opgenomen. 

Punt 5 -nr 12 besturen moet zijn directeuren. 

Voor de bovenbouw komen Chromebooks vanwege de goede ondersteuning voor docenten en opslag 

van documenten. Voor de onderbouw zijn iPads beter omdat dat dat handiger is in het gebruik voor 

kinderen. Voor de leerkrachten en kinderen blijft Microsoft Office. 

Het huidige plan is dat groep 3 en 4 software gebruiken software van de schoolmethode op de Ipads in 

combinatie met Gynzy. Voor groep 5 en hoger gaat in principe alleen Gynzy gebruikt worden. 

Het inregelen van de software etc. moet nog gebeuren. 

7 RI&E 

Er is iemand op kantoor geweest die Bas heeft bevraagd en school heeft rondgelopen met een 

checklist. De PMR heeft geen opmerkingen, positief advies. 

8 SOP 

Toelichting van Bas. MR adviseert positief met het verzoek de 2018 versie met MR te delen, zodra 

beschikbaar. 

9 Begroting 

Vanuit de PMR wordt aangegeven dat ervanuit de leerkrachten behoefte is aan nieuwe stoelen. De 

leerkrachten zitten op groep 8 stoelen. Verder wordt aangegeven dat er behoefte is aan een grotere 

teamkamer door de tussenwand naar de keuken eruit te slopen. 

Bas inventariseert de wensen via de maandbrief, vanuit PMR wordt aangegeven dat dit vaker 

geïnventariseerd zou moeten worden (niet iedereen heeft gelijk een goed idee of komt eraan toe dit te 

mailen). 



De PMR vraagt naar de inzet van gelden voor bv. onderwijsassistent zoals op de Gevers. Bas legt uit 

dat dit PPO gelden zijn (€160 per leerling) en op de Fortgens is gekozen voor uitbreiding IB en RT. 

De begroting wordt unaniem goedgekeurd. 

10 Besteding gelden 12 december 

Het gaat om één persoon voor heel PCSV, op de Fortgens. Voorstel is om het bedrag van naar 

schatting ongeveer 100 euro te besteden aan iets voor de groep van de betreffende leerkracht. 

De PMR vraagt aan de GMR om met Iepko te overleggen over betaling van leerkrachten die staken in 

de toekomst. 

11 WVTTK 

Vanwege problemen met vervanging van een zieke leerkracht in groep 3, waarbij in eerste instantie 

geen vervanging gevonden kon worden en het uiteindelijk nog gelukt is om een ouder met 

lesbevoegdheid te vinden die de bewuste dag voor de groep heeft gestaan. 

De oudergeleding vraagt zich of het een idee is dit meer structureel te regelen (als allerlaatste optie 

inzet ouder met lesbevoegdheid?). 

Bas zegt dat er ook praktische zaken zijn om dit uit te voeren, zoals de noodzaak van een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) voor iedereen die lesgeeft op school. 

De oudergeleding verwacht dat, ook met het oog op het toenemende lerarentekort dat het probleem 

dat zich nu bij groep 3 heeft voorgedaan, in de toekomst vaker gaat voorkomen. Verzoek aan Bas om 

hierover na te denken. 

12 GMR 

Vlak na vorige MR-vergadering heeft een GMR-vergadering plaatsgevonden. 

Eureka is weer besproken: weer gaan evalueren, datum geprikt voor plusklasdocenten en Eureka-

docenten. Er is een overlap tussen het plus-aanbod/ plusklas en Eureka. De Gevers vindt dat Eureka 

hetzelfde aanbod heeft als de plusklas. Dit onderwerp staat volgende keer weer op de agenda. 

De begroting is besproken: ter vergadering uitgereikt aan de GMR, dus beperkte mogelijkheid tot 

bestudering. 

ICT is uitgebreid besproken omdat de visies verschillen tussen de scholen over hoe digitaal leren moet 

worden ingezet: de Fortgens gaat uit van 1 device per leerling, andere scholen (Gevers) gaan uit van 1 

device per 3 leerlingen. 

Ook is over de staking gesproken. 

De samenwerking met SKOW (onderwijsstichting in Wassenaar) is van tafel, dit is formeel besproken. 

Tot op heden is er onduidelijkheid over de aanpassing (stijging) in salaris bij promotie van LA naar LB, 

waardoor de netto salarisstijging erg minimaal kon uitpakken. Daar wordt door Iepko nu beleid 

opgemaakt en in het personeelshandboek opgenomen. 

13 OR 

Op maandag 15 januari jl. (eerder deze week) heeft een Ouderraad vergadering plaatsgevonden. 

Martijn heeft als MR-vertegenwoordiger bezocht.  Martijn licht het verloop van de vergadering 

mondeling toe. Onderwerpen waren: Evaluatie Sinterklaas, Evaluatie Kerst, Stand van zaken 

ouderbijdrage (betaling), vaststellen acties voor komende activiteiten (Paasontbijt). 


