
NOTULEN: MR-vergadering maandag 23 september 2019 19.00-22.00 teamkamer 

 Onderwerp Omschrijving / doel van agendering directeur 
aanwezig? 

- instemming  
- advies 
- meningsvorming 

0 Interne voorbespreking Interne voorbespreking Nee Discussie 

1 Opening en 
mededelingen  

Aanvang 19.30 

 

Ja  

2 Afscheid Rico Afscheid van Rico als MR-lid (ouder) Ja Gezamenlijk 

3 Verslag vorige 

vergadering 

Goedkeuring verslag van MR-vergadering 
4 juli 2019 
(Als bijlage bijgevoegd) 

Ja Instemming 

4 Ingekomen stukken Geen Ja Nvt 

5 Nieuws van de 

directeur 

Mededelingen directeur 
 

Ja Informeren, 
discussie waar nodig 

6 Schoolplan 2019-2023 Meerjarenplan schoolbeleid, afgeleid van 
PCSV beleid 
Overloop juli 2019, pro forma 

Ja Advies MR 

7 Jaarplan 2019-2020 Uitwerking schoolplan voor komend 
schooljaar 
Overloop juli 2019, pro forma 

Ja Instemming 

8 Formatie Werkverdelingsplan 2019 
Overloop juli 2019, pro forma 
Vraag aan directeur of bezetting nu rond 
is. Verdeling taken besproken met PMR 

Ja Instemming PMR 

9 WVTTK / Rondvraag Overige onderwerpen voor directie uit 
voorbespreking of overige korte vragen 
niet geagendeerd 

Ja Discussie  

 
 

Pauze Koffie/Thee   

10 MR-taakverdeling Vaststellen MR taakverdeling Nee  

11 MR rooster van 

aftreden 

Doornemen rooster van aftreden / 
bezetting, plannen vervanging 

Nee  

12 Verslag GMR 

 

Mondeling verslag 
Wordt later schriftelijk verstrekt 

Nee Informeren 

13 Verslag OR Mondeling verslag Nee Informeren 

14 Rondvraag   Nee  

 

  



Aanwezig: Berend Brasjen, Bert Rechter, Jaap Booij, Ria Verduijn, Rico Wisman, Martijn Wisman 

Afwezig met kennisgeving: Gejo Griffioen (directeur), Sita Verburg (MR lid) 

0  Intern 

WVTTK -> MR folder op Sharepoint om stukken 

Verder niets voorbesproken ivm afwezigheid Gejo. 

1 Opening en mededelingen 

Om 19.35 opening 

Welkom aan Berend als nieuw MR lid ter vervanging van Rico en ook Jaap nieuw. 

2 Afscheid Rico 

Rico wordt bedankt voor zijn inbreng in de MR 

Voorstel agenda wijziging: eerst MR intern 

3  Verslag 4 juli 2019 

Goedgekeurd. 

5 Nieuws van de directeur 

Omdat Gejo wegens familieomstandigheden zelf niet aanwezig kan zijn vanavond heeft hij zijn input vooraf gedeeld. 

Deze is hieronder integraal opgenomen en voorzien van een reactie van de MR waar van toepassing. 

• Gejo geeft aan een prima start te hebben gemaakt op de school. De eerste indrukken zijn goed. Een duidelijk 

ervaren team gecombineerd met een goed georganiseerde school. Dat is wel eens anders! 

 

• Gejo zal op een volgende MR-vergadering zijn opdracht bespreken. Dit wordt eerst nog afgestemd met 

Angele Jehee, de nieuwe bovenschoolse directeur. De opdracht wordt vertaald naar een Plan van Aanpak. 

Hierin worden ook de ervaringen in de eerste weken meegenomen. Een belangrijk deel van het werk gaat 

over de procedure tot het benoemen van een nieuwe directeur. Op dit moment buigt Angele zich met het 

bestuur om een besluit te nemen over het al dan niet inschakelen van een externe partner, die dit proces 

gaat begeleiden.  

 

• De eerste contacten met Angele Jehee zijn goed te noemen. Zij laat zich zien op de scholen en zij weet in 

korte tijd zich in te werken in de bestaande projecten en plannen. 

 

• Kapablo is als meetinstrument bij lesobservaties door de PCSV als programma afgeschaft. Dit is besloten op 

het DB van PCSV in overleg met Angele Jehee. Het programma is ongeschikt om de beoogde doelen te halen. 

De directeuren van de 3 scholen zullen samen met Angele een betere route onderzoeken.  

* Vanwege de impact op het personeelsbeleid ziet de MR de plannen graag tijdig langskomen voor overleg 

en uiteindelijk formeel advies. 

 

• Gejo heeft zich op de hoogte gesteld van de plannen tot nieuwbouw. Hij heeft inmiddels een overleg 

bijgewoond op het gemeentehuis met alle betrokken besturen, een extern adviesbureau en de gemeente. Er 

wordt nu door de gemeente gewerkt aan een Integraal Huisvesting Plan. Dit is een voorwaarde voor de 

volgende stappen. Het is nu noodzaak inzicht te krijgen in de ruimte die de gemeente biedt en de 

afstemming met de andere scholen. Daarna kunnen de verkennende gesprekken plaatsvinden met 

eventuele partners. Samenvattend; er is nog veel werk te verzetten, maar het doel blijft, dat de Fortgens 

binnen 3 tot 7 jaar in een nieuwbouw gehuisvest is. 



 

 

 

6 Schoolplan 

Bas heeft de opmerkingen van voor de zomer verwerkt en besloten wordt met deze versie in te stemmen. 

Conform de vorige notulen wordt de opmerking gemaakt met de nieuwe directeur (definitieve opvolger niet interim-

directeur) naar de formulering van het stuk en met name de doelen/ prioritering te kijken en af te stemmen op 

welke wijze het plan concreter wordt gemaakt 

7 Jaarplan 

Gejo heeft het huidige jaarplan bestudeerd. Hij wil graag eerst in overleg met het MT komen tot een haalbaar plan. 

Daarbij is het huidige plan zeker de basis, maar wordt er wel gewerkt aan prioriteit en realiteit 

Inhoudelijk heeft de MR op deze definitieve versie nog een aantal opmerkingen: 

• Opmerking bij punt 3.1 aannamebeleid nieuwe leerlingen. Dit is nog niet in de nieuwe schoolgids 

opgenomen en kan dus nog geen nieuw beleid zijn. 

• Verder loopt de eerste in onder 3.1 niet “tegen de tijd dat plaatsing aan de orde is niet onvoldoende 

informatie biedt over”  

• Verder staat onder 3.3 een verwijzing naar de OTP en het lestijdenmodel. De MR vraagt de aandacht voor de 

nieuwe directeur om tijdig met het voorbereiden te beginnen en specifiek aandacht te besteden aan de 

schooltijden.  

• Berend heeft de vorige OTP niet ontvangen. Dit is vreemd. De MR stelt voor om te zorgen dat ook een 

bericht via Social Schools wordt verstuurd om aandacht te vragen voor de OTP. 

• De MR vraagt zich af of het wel wenselijk is om nu al een nieuwe OTP te houden in verband met de situatie 

van een interim-directeur en een nieuwe bovenschoolse directeur. 

• Gejo heeft al aangegeven met het MT kritisch naar het jaarplan te willen kijken om tot een haalbaar jaarplan 

te komen. Hierbij zullen ook prioriteiten moeten worden gesteld. 

• In verband met de ideeën van Gejo wordt het schoolplan nog even aangehouden en weer op de agenda van 

de volgende vergadering gezet. 

8 Formatie 

Martijn heeft een vraag over werkdrukverlichting: opvallend dat Fortgens weinig onderwijsassistenten heeft. Dit is 

goedkoper dan leerkrachten. 

Marja legt uit dat een onderwijsassistent niet voor de klas kan staan en het ook gaat om administratieve 

lastenverlichting – als de ene docent voor de klas staat, kan de andere docent weg en bijvoorbeeld ook leerlingen 

ondersteunen. 

Daarnaast heeft de Fortgens een Remedial Teacher (Sita) die handelingsplannen maakt, uitvoert en terugkoppelt. 

Ook zaken als kindgesprekken moeten door de leerkracht worden gedaan.  

De versie die met de MR is gedeeld, klopt nog niet helemaal. Dit wordt door de PMR met Gejo besproken. 

9 WVTTK/Rondvraag 

Geen punten. 

 



10 MR-taakverdeling + rooster van aftreden 

Omdat Sita in principe alleen Karin zou vervangen tijdens haar zwangerschap was een nieuwe vervanger nodig. 

Alleen Jaap bleek bereid weer zitting te nemen in de MR. 

Martijn kan op maandag niet meer naar de OR-vergaderingen in verband met zijn werk. Martijn twijfelt ook of hij 

voor herbenoeming gaat in Maart 2020 in verband met veranderingen op zijn werk. Tot maart blijft hij gewoon. Ten 

tijde van het samenstellen van het verslag is bekend geworden dat Martijn helaas per 1 Maart 2020 gaat stoppen 

met de MR. 

Bert moet einde van dit schooljaar (2019/2020) ook de MR verlaten omdat zijn zoon Olivier naar de middelbare 

school gaat. 

Martijn oppert het idee of in de werving de diversiteit/ verschillen in mogelijke achtergronden (bv pedagogie / 

organisatorisch / administratief) te benadrukken. 

Er moeten een stukje komen voor social schools dat ingaat op de ervaring als MR lid met concrete voorbeelden. 

Na overleg worden de taken als volgt vastgesteld: 

Voorzitter (team): Jaap 

Secretaris (ouders): Bert 

GMR (team): Ria 

GMR (ouders): Berend 

Ouderraad (maandagen): Martijn checkt data, voorlopig roulerend oudergeleding 

Lid ouders: Berend 

Lid team: Marja 

12 GMR 

Sita heeft de definitieve notulen van 14 mei 2019 en de concept notulen van 13 juni 2019 gedeeld.  

Er is weinig nieuws. De volgende GMR-vergadering is donderdag 26 september; Sita gaat hier heen. Berend ook. 

13 Ouderraad (OR) 

De laatste OR-vergadering was voor de zomervakantie. De OR heeft een nieuwe voorzitter: Anna v/d Kerk.  

In de vergadering is het schoolreisjes 2018-2019 geëvalueerd: het vervoer met bussen is goed verlopen en ook de 

activiteiten bij Archeon zijn goed verlopen. Het schoolreisje moet nog in het team worden geëvalueerd. 

 

Er is blijkbaar commentaar gekomen vanuit Poldersport op gemengde groepen, dit zou niet goed werken. De leden 

van de PMR vinden dit vreemd, omdat dit voorgaande jaren juist heel goed heeft gewerkt en ook door Poldersport 

zo werd ervaren. Verder waren bij het uitje naar Poldersport één blessures; bij Archeon was ook één blessure. 

Bertha neemt dit mee. 

Avondvierdaagse: complimenten voor de Fortgenstent. 

Het schoolreisje is dit schooljaar al in September (deze suggestie was vorig jaar ook al in de MR besproken): vrijdag 

27 September a.s. 

 

 

 



14 WVTTK en Rondvraag 

Het zou handig zijn als de stukken voor de MR -vergadering via Sharepoint gedeeld zouden kunnen worden in plaats 

van als bijlagen bij een e-mail. De secretaris legt uit dat dit voor de personeelsgeleding wel kan, maar dat dit voor de 

oudergeleding lastig wordt omdat zij geen account op de PCSV/Fortgens Sharepoint omgeving. In theorie zou het 

generieke MR-account van de secretaris gedeeld kunnen worden door de oudergeleding. Dit zou echter betekenen 

dat alle 3 de ouderleden het wachtwoord van het account zouden moeten weten. Dit is geen wenselijke situatie 

omdat dit het risico op misbruik vergroot. 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. Wel worden de vergaderdata voor de rest van het schooljaar vastgesteld: 

7 november 2019 

16 Januari 2020 

12 Maart 2020 

23 April 2020 

11 Juni 2020 

2 Juli 2020 

 

Actielijst 

Stukje MR: Martijn => Januari. Voor vergadering 16 januari, dus twee weken van tevoren. 

Aanleveren oude wervingsmail/aankondiging: Bert 

Bert: navraag bij Nancy toegang O365 voor stukken door MR-oudergeleding (voor volgende vergadering) 

 


