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MR PCSV - JAARVERGADERING VERSLAG   Dinsdag  24-jan-2023 
locatie: School   aanvang: 19.00 uur, vanaf 19.30 met de directeur 

 

Documenten (bijlagen) bij deze vergadering: 

1. Verslag MR vergadering 17 november 2022 
2. Concept MR jaarverslag over schooljaar 2021-2022 
3. Begrotingsboekje 
4. Meerjarenberekening schooltijden 
5. Jaarverslag ouderraad 

 

Uitgenodigd: 

oudergeleding   

Berend Brasjen voorzitter  

Bob Bennink  Afwezig met kennisgeving 

Debby van Riel   
Overige belangstellenden  Vanwege jaarvergadering 

 

personeelsgeleding   

Carolien Baartman    

Karin Vletter   

Quirine Moerman   

 
 

Directeur Ds. Fortgensschool Dorien Overvliet  

 
Het eerste kwartier à half uur is er een voorbespreking van de agendapunten; daarna vergaderen we 
met de directeur. Bij het gedeelte na de pauze is de directeur niet aanwezig. 
 
 

 Onderwerp en toelichting Bijlage Doel  Tijd 

1 Opening en welkom   
 

19.00 

  Bob is afwezig, Berend maakt deze keer het verslag. Het is vandaag de 
jaarvergadering; twee ouders hebben naar aanleiding van de 
uitnodiging op social schools contact opgenomen maar beiden zijn niet 
aanwezig. 

... 

 
 
2 Vaststellen agenda  

 
 

Ter vaststelling  19.03 

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

... 

 
3 Vaststellen verslag 17 november 2022 Bijlage 1 

 
Ter vaststelling  19.05 

  Het verslag wordt, onder dankzegging aan de secretaris, ongewijzigd 
vastgesteld. 

... 
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4 Ingekomen stukken 

 
  19.08 

  Buiten de correspondentie met de geïnteresseerde ouders, is er geen 
inkomende correspondentie geweest sinds de vorige vergadering. 

 
 
5 Meningsvorming agendapunten met 

directie 
  19.10 

  Er zijn wat onduidelijkheden over de formatieaanduidingen vanaf 
2024. Hiervoor zullen we toelichting vragen aan de directeur. 

 
 
Uitnodigen Dorien, Directeur Ds. Fortgensschool 
 

6 Concept jaarverslag MR van vorig 
schooljaar (2021-2022) 

Bijlage 2 Ter vaststelling 19.20 

  Het jaarverslag wordt, onder dankzegging aan de secretaris, 
ongewijzigd vastgesteld. 

 
 

7 Begroting kalenderjaar 2023 Bijlage 3 Ter informatie / advies 19.45 

  De getallen vanaf 2024 zijn niet door de directeur ingevuld, dit kan 
alleen met hulp van OHM. Mede hierdoor zijn bijvoorbeeld fluctuaties 
in de formatie als gevolg van pensioneringen niet meegenomen in de 
meerjarenbegroting. 

Verder valt op dat de leerlingenaantallen één “magere” lichting 
kennen; deze verspringt elk jaar naar een hogere leeftijdsgroep, op 
één jaar na. De directeur zal dit nader uitzoeken, maar voor 2022-’23 
kloppen de getallen hoe dan ook. 

Er is onduidelijkheid over de grootboekpost 3199, waaronder jaarlijks 
zo’n 50000 euro wordt afgeboekt. De directeur zal dit nader uitzoeken 
en toelichten per email. 
Post-vergadering: dit is inmiddels gebeurd. De post omvat afdrachten 
t.b.v. het bestuurskantoor. 

De MR geeft positief advies voor de begroting van 2023. 

 
 

8 Meerjarenberekening lestijden Bijlage 4 Ter Informatie / advies 
 

20.15 

  De directeur licht de berekening toe. We hebben genoeg marge ten 
opzichte van de minimumnorm. Doordat Hemelvaart komend jaar in 
de twee week van de meivakantie valt, is het onduidelijk hoe 
deeltijders hiervoor worden gecompenseerd; de directeur licht toe dat 
dit via de taakuren gebeurt. Het voornemen is om weer wat meer 
studiedagen in te lassen, waarbij ook gekeken zal worden naar 
studiemiddagen (kinderen halve dag vrij). 

Actie Karin: uitzoeken in welk jaar voor het laatst gebruik is gemaakt 
van studiemiddagen en welke weken hiervoor het meest geschikt 
zouden zijn. 
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9 Jaarverslag ouderraad Bijlage 5 Ter informatie 

 
20.20 

  De MR spreekt zijn collectieve waardering uit voor het verslag. In 
februari zal het jaarlijkse incassoverzoek worden uitgestuurd middels 
wiscollect.  

 
 
10 Jaarplan 2022-2023  

 
Ter informatie 20.25 

  - Nieuwbouw: morgen vindt er overleg plaats met de 
wethouder. Inzet is om, als de nieuwbouw nog langer op 
zich laat wachten, het strookje grasland aan de achterkant 
van de school als extra speelruimte beschikbaar te krijgen 

- TSO: de situatie is vrij hopeloos. Norlandia slaagt er, onder 
verwijzing naar personeelstekorten, doorlopend niet in de 
kwaliteit en sociale veiligheid tijdens de overblijf te 
waarborgen. De directeur zal de ouders een bericht sturen 
met het verzoek mee te denken over een oplossing. 

- Portfolio: hier wordt aan gewerkt, de komende ronde 
oudergesprekken zal zonder kinderen plaatsvinden met 
uitzondering van groep 7 en 8. 

- Aannamebeleid: de wijzigingen die de directeur heeft 
voorgesteld zullen worden doorgevoerd. Hierdoor houden 
broertjes/zusjes voorrang over uitgelote kinderen 

- Gesprekscyclus: deze wordt aangepast aan het concept van 
waarderend leiderschap en wordt bij voltooiing aan de MR 
voorgelegd. 

- Cito-toetsen: er is een probleem met servercapactiteit bij 
cito, hierdoor hebben de kinderen moeite gehad aan hun 
toets te beginnen. Woensdag zal als rustdag worden 
ingelast, waarna we donderdag kijken of het dan beter gaat. 
Wanneer het systeem werkt, biedt het grote voordelen. 

 
Pauze – Einde deel met directeur 

 
11 Actielijst doornemen 

 
 
 

Voortgang bewaken 
 

21:00 

  De actie voor Berend om een brief aan Norlandia te sturen kan worden 
geschrapt, de raad vindt de situatie dermate ernstig dat van een MR-
brief geen significante verbetering kan worden verwacht. 

 
 
12 Verslag en Feedback GMR 12 sep 

(Gemeenschappelijke MR) 
 

  21:05 

  De GMR heeft vorige week vergaderd. Er is akkoord gegeven op de 
begroting voor 2023, maar niet op de meerjarige vanwege het 
ontbreken van een strategisch personeelsbeleid dat daaraan ten 
grondslag zou moeten liggen. Het bestuur wil aan de ALV voorleggen 
om de vereniging om te vorm tot stichting, dit wordt meegenomen in 
de profielschets voor de opvolger van de huidige interim algemeen 
directeur. Ten slotte heeft het bestuur een onvoldoende gekregen van 
de inspectie, het doel is dit voor de zomervakantie te herstellen 

 
 
13 Verslag OR (OuderRaad)  

 
 
 

21:10 
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  De nieuwe modus operandi is dat Debby niet meer elke vergadering 
bijwoont (nog twee per jaar wel) en verder per mail op de hoogte 
wordt gesteld van zaken die voor de MR relevant zijn. Debby is nog niet 
gemaild. 

 
 
14 Verslag OPR (Ondersteuningsplanraad)  

 
 
 

21:15 

  De OPR-vergadering vindt tegelijkertijd plaats met deze MR-
vergadering, Berend kan dus niet aanwezig zijn. 

 
 
15 WVTTK/Rondvraag  

 
 
 

21:20 

  Geen bijzonderheden. 

 

 
16 Sluiting  

 
 
 

21:30 

... 
 
 
 

Vergaderrooster 2022 – 2023  
 

Datum Locatie Onderwerpen 

Di 22 – 09 – 2022 Fortgensschool  

Do 17 – 11 – 2022 Fortgensschool  

Di 24– 01 – 2022 Fortgensschool  

Do 16 – 03 – 2023 Fortgensschool  

Di 25 – 04 – 2023 Fortgensschool  

Do 01 – 06 – 2023 Fortgensschool  

Di 27 – 06 – 2023 Fortgensschool Reservedatum 

 

Actielijst 

Opgenomen Verantwoordelijk Omschrijving 

Juni 2022 Berend Brief aan Norlandia met verzoek om verbeterd 
toezicht overblijf 

Januari 2023 Karin Uitzoeken wanneer studiemiddagen voor het laatst zijn 
toegepast en welke weken hiervoor geschikt zouden 
zijn 

 


