
 

 

MR-jaarverslag 2021-2022 
 
Voor u ligt het jaar MR jaarverslag over het jaar 2021-2022. 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 

Na de wisselingen vorig jaar, is de samenstelling dit jaar redelijk stabiel geweest. De plek van Marja van 't Wout 
is per toerbeurt door leerkrachten opgevuld en uiteindelijk definitief overgenomen door Carolien Baartman. De 
taken zijn op dezelfde wijze verdeeld. Dit jaar was het mogelijk om de geplande MR cursus voor de (nieuwe) 
MR leden te volgen. Samen met collega MR leden van de andere PCSV scholen hebben we meer geleerd over 
het goed functioneren van de MR.  

Jaap Booij nam aan het einde van het jaar afscheid op school, en dus ook van de MR. Wij bedanken hem zeer 
voor het vele werk dat hij in al zijn jaren voor de MR heeft verricht en zijn enthousiaste bijdrage. In het jaar 
2022-2023 zal worden vervangen door Karin. De MR was in het schooljaar 2021-2022 als volgt samengesteld:  

Naam Benoemd Herbenoeming  Aftreding 
(uiterlijk) 

De heer Berend Brasjen (oudergeleding) 

Voorzitter, afgevaardigde GMR  

2019-2020 2022-2023 September 2025 

De heer Bob Bennink (oudergeleding) 

Secretaris 

2020-2021 2023-2024 September 2026 

De heer Jaap Booij (personeelsgeleding) 

Afgevaardigde GMR 

2019-2020 2022-2023 September 2025 

Mevrouw Debby van Riel (oudergeleiding) 

Afgevaardigde Ouderraad 

2020-2021 2023-2024 September 2026 

Mevrouw Quirine Moerman (personeelsgeleding) 2020-2021 2023-2024 September 2026 

Mevrouw Marja van ’t Wout (personeelsgeleding) 2017-2018 2020-2021 Afgetreden 
november 2021 



 

 

Mevrouw Carolien Baartman (personeelsgeleding) 
waarnemend vanaf september 2021, aangetreden 
november 2021 

2021-2022 2024-2025 September 2027 

  
 
Jaarverslag 2021-2022 
In het schooljaar 2021-2022 is er op prettige wijze samengewerkt binnen de MR (ouder- en 
personeelsgeleding) en directeur. De jaarlijks terugkerende onderwerpen, zoals (half)jaarverslag, jaarplan, 
budget, schoolgids, zijn aan de orde gekomen. Daarnaast is er een aantal protocollen geüpdatet, stil gestaan bij 
de nieuwbouw en verdere implementatie van het unitonderwijs.  

 
Personeelsbezetting 

De afgelopen jaren is een aantal leraren met pensioen gegaan. Dit is opgevangen intern en met nieuwe 
mensen. Voor het jaar 2022-2023 is de formatie rond gekomen. Het budget liet het toe om een 3-tal Leraar 
ondersteuners aan te nemen. Het ziekteverzuim op de Fortgensschool is verbeterd ten opzichte van vorig jaar: 
5,7% in 2021-2022 en 9%  het jaar ervoor. Ondanks de goede verbetering is dit nog iets boven het landelijk 
gemiddelde.  
 
Op schoolniveau is het scholingsplan voor het personeel door de MR geaccordeerd. Op bovenschools niveau 
wordt door de GMR toezicht gehouden op de ontwikkeling van het strategisch personeelsbeleid; zodra dit 
beleid is afgerond zal de invulling ervan op schoolniveau op de MR-agenda komen. 
 
Corona 
Ook afgelopen jaar speelde Corona. De kinderen kregen bijvoorbeeld een extra week vakantie.  
 
Corona achterstand en NPO gelden 
Om achterstanden in te lopen die zijn opgelopen als gevolg van het thuisonderwijs tijdens Corona, wordt er 
door de overheid aan basisscholen extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor de schooljaren 2021-
2022 en 2022-2023. Dit zijn de NPO gelden. Onze school probeert die gelden zo duurzaam mogelijk te besteden 
en daar neer te laten komen waar de behoefte het hoogst is. Er is extra aandacht voor de kinderen in groep 3,4 
en 5, die net begonnen waren of voorbereid werden op rekenen en lezen. Daarnaast worden er extra 
leekrachtsondersteuners ingezet en komen er vakdocenten voor cultuureducatie. Verder krijgt een aantal 
leerkrachten extra trainingen. De MR is hierin gehoord en heeft met de plannen ingestemd. 
 
OPR 
Voor wat betreft passend onderwijs is de school aangesloten bij het samenwerkingsverband van de regio 
Leiden. Dit samenwerkingsverband heeft als taak om in geval van speciale onderwijs- of zorgbehoeften, een 
passend arrangement te faciliteren. Het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband heet 
Ondersteuningsplanraad (OPR) en bestaat uit ouders en personeelsleden van de aangesloten scholen (vijf elk). 
Sinds maart 2022 heeft Berend Brasjen zitting in de OPR en rapporteert dus regelmatig over zaken die in het 
samenwerkingsverband spelen. 
 
Protocollen 
De volgende protocollen zijn door de directie voorgelegd en, eventueel na aanvullingen vanuit de MR, 
goedgekeurd door de MR: 

- Social Schools Protocol 
- Anti pest protocol 
- Huiswerkprotocol 



 

 

- Omgang gescheiden ouders protocol 
- POVO protocol (dit betreft het protocol van advies en overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet 

Onderwijs) 
- Ondersteuningsniveaus protocol (dit protocol beschrijft wat er gebeurt als de school niet het 

ondersteuningsniveau kan aanbieden dat een individuele leerling nodig heeft) 
- Doubleren / versnellen protocol 

 
Huisvesting 
De huisvesting van de Fortgensschool is aan het einde van zijn levensduur en aan vervanging toe. De gemeente 
is verantwoordelijk voor het (financieel) mogelijk maken van nieuwe huisvesting. De Fortgensschool staat 
samen met de Emmaus en Nutsschool op de planning voor de komende collegeperiode.  Tijdens het vorige 
schooljaar is het zogenaamde Integraal Huisvestingsplan door de gemeenteraad vastgesteld dat de (financiële) 
kaders stelt voor de nieuwe huisvesting.  De directeur overlegt regelmatig met de boven schoolse directie. 
 
Tijdens de laatste MR vergadering van 2020 bleek dat het college onverwachts van plan is het oorspronkelijk 
gebudgetteerde bedrag van € 2.9 miljoen te halveren naar € 1.5 miljoen (dit gaat alleen over de Fortgens en is 
niet door het college onderbouwd, ondanks vragen vanuit de oppositie).  
UPDATE 2020-2021 
Directeur en leerkrachten hebben school bezocht en inspiratie opgedaan. 
De aanvraag voor voorbereidingskrediet is officieel ingediend (Q2 2021). 
De nieuwbouwcommissie is in afwachting van de politieke ontwikkelingen. In september 2021 is er weer een 
raadsvergadering. 
 
Update 2021-2022 
Het voorbereidingskrediet van EUR 300.000 is door de Raad goedgekeurd.  
Er is onduidelijkheid over de locatie.  
De gemeente heeft de intentie om bouwheer te worden en heeft twee mensen ingehuurd om het proces te 
begeleiden. De nieuwbouwcommissie (Romy, Anco (directeur PCSV) en Dorien (directrice Fortgensschool)) is in 
gesprek met de gemeente.  
 
Na jaareinde 
Intussen ligt het nieuwbouwdossier stil 
 
Hoewel dit project vanuit de PCSV wordt aangestuurd vanuit het bestuur en uitgevoerd door de boven 
schoolse directie (samen met een externe deskundige die voor alle drie de scholen werkt), heeft de Fortgens 
MR adviesbevoegdheid in dezen.  De GMR heeft dit bevestigd. De MR houdt het nieuwbouwdossier als 
terugkerend item op de agenda’s voor de vergaderingen van komend schooljaar. 
 
Onderwijs 
Dit schooljaar is er gestart met het unitonderwijs en wordt er gewerkt in 3 units: groepen 1-2, groepen 3-4-5, 
groepen 6-7-8. De school is enthousiast over het concept.  
Onder de leerkrachten is er enthousiasme over de leerlijnen en de werelden. Hoogbegaafdheid is anders 
ingericht. Peri komt naar school voor kinderen begeleiding van een aantal leerlingen per klas. Middels een kist 
in de klas zijn ondersteunende middelen voor alle kinderen toegankelijk gemaakt.    
 
Lestijden en pauze 
Vorig jaar is er besloten dat de lestijden de komende drie jaar blijven zoals ze zijn (dus geen continurooster). In 
de MR is wel gesproken over de invulling van de pauze. Norlandia verzorgt deze, maar de samenwerking tussen 
school en Norlandia verloopt niet naar wens. De school en MR verwachten meer activiteiten. Er is vanuit de MR 



 

 

een wens aan Norlandia overgebracht voor het maken van een registratiesysteem waarin we kunnen zien of de 
kinderen er zijn, ii) ouders kunnen aangeven dat kinderen tijdens de lunch van school weg mogen. 
 
Eureka – programma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen 
 
Het Eureka programma (voor meer- en hoogbegaafde leerlingen) wordt weer gecoördineerd wordt vanuit de 
PCSV maar wel op de Fortgens zelf uitgevoerd. Doel is om van een aanpak gericht op een beperkt aantal 
leerlingen te gaan naar een integrale aanpak die voor veel meer van de kinderen toegankelijk is. Dit beleid is 
ook uitgevoerd.  
Ook zal Eureka in IPC geïntegreerd worden en is er expliciet aandacht voor opdrachten in de klas en het gericht 
beperken van herhalings- en automatiseringswerk als uit pre-toetsen blijkt dat leerlingen onderdelen 
voldoende beheersen. Hiermee is Eureka als apart genoemd dossier verdwenen in de MR-besprekingen. 
 
Oudertevredenheid en ouderparticipatie 
De school heeft een denktank met ouders in het leven geroepen, om zo de ouderparticipatie te verhogen. Over 
diverse thema's, waaronder de invoering van het portfolio, is op een aantal avonden met de ouders gesproken.  
Uit het oudertevredenheidsonderzoek blijkt dat ouders tevreden zijn over de school. Ouders vragen om meer 
aandacht te besteden aan creatieve vakken en andere culturen. Verder geven ouders aan zelf actief betrokken 
te willen zijn.  
 
GMR 
Twee leden van de MR zijn ook lid van de GMR (Gemeenschappelijke MR van de drie scholen van de PCSV). De 
stabiliteit van het bestuur is een zorg: per ingang van het nieuwe schooljaar is een grotendeels nieuw bestuur 
aangetreden. De algemeen directeur was met ziekteverlof en werd vervangen door een interim directeur, 
budget werd door het bestuur uitgesteld en de inhoud van de GMR vergaderingen liet, onder ander hierdoor, 
te wensen over. In april is er een goede bijeenkomst geweest met GMR en het bestuur. De GMR heeft naar 
aanleiding van deze bijeenkomst goede hoop op een spoedige toename van de bestuurskracht van de 
vereniging. 
 
Ouderportaal 
Naar aanleiding van opmerkingen van ouders en discussie in de MR, is afgelopen schooljaar besloten de inzage 
in het ouderportaal Parnassys van leerling resultaten uit Gynzy stop te zetten. Dit omdat een deel van de cijfers 
uit Gynzy niet eenvoudig te interpreteren is en soms zelfs een foutief beeld geeft doordat geen rekening wordt 
gehouden of onderdelen al dan niet behandeld en dus gemaakt zijn. Hierdoor kan het lijken of een leerling 
extreem slecht (cijfer 2 of 3) is in bepaalde onderdelen terwijl het cijfer daar niets over zegt. 
 
Helaas is gebleken dat hiermee de zichtbaarheid van alle methodetoetsen moet worden uitgeschakeld. De MR 
is het ermee eens dat dit beter is dan onbegrijpelijke cijfers weergeven, maar vindt het wel belangrijk dat 
hierover (en de wijze waarop je als ouder dan wel inzicht houdt in de resultaten van je kind) duidelijk naar 
ouders wordt gecommuniceerd. 
 
Andere onderwerpen: 

- 229 leerlingen 
- Verkeerssituatie 
-  

 
Privacy 
In het jaarverslag van vorig jaar werd privacy (voldoen aan nieuwe Algemene Verordering Gegevensverwerking 
(geldend vanaf mei 2018) als een aandachtspunt genoemd. Dit onderwerp is boven schools opgepakt met de 
GMR. 



 

 

 
Aandachtspunten MR voor schooljaar 2021/2022, naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen: 

- Unitonderwijs 
- Huisvesting 
- Besteding NPO gelden 

 
Deze punten zijn elke vergadering ter sprake gekomen en de MR is hierin naar volle tevredenheid 
meegenomen door de directeur. 
 

Aandachtspunten MR voor schooljaar 2022/2023, naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen: 

- Huisvesting 
- Invoering nieuwe rapport/portfolio 
- Kwaliteit van de tussenschoolse opvang 

Het is voor ouders en leerkrachten mogelijk de MR te informeren over specifieke punten van aandacht of zorg. 
Spreek daarvoor gerust één van de ouders of leerkrachten in de MR aan of stuur een mail naar 
mr@fortgens.pcsv.nl. 

 
Namens de medezeggenschapraad, 

De Secretaris 
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