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MR Fortgensschool   Notulen   Donderdag 10-mrt-2022  

locatie: School of Teams  aanvang: 19.00 uur, vanaf 19.30 met de directeur 

 

Documenten (bijlagen) bij deze vergadering: 

1. Verslag MR vergadering 25 januari 2022  
2. Huiswerkprotocol 
3. Protocol Omgang gescheiden ouders  
4. Verzuimcijfers 
5. Vakantierooster 2022-2023 

Uitgenodigd: 

oudergeleding   

Berend Brasjen Voorzitter  

Bob Bennink Secretaris Afwezig met kennisgeving 

Debby van Riel   

 

personeelsgeleding   

Jaap Booij   

Carolien Baartman   

Quirine Moerman   

 
 

Directeur Ds. Fortgensschool Dorien Overvliet  

 
Het eerste kwartier 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 

We openen om 19:04. 

 
 
2 Vaststellen agenda  

 
 

Ter vaststelling  19.03 

Vastgesteld. 

 
3 Vaststellen verslagen  Bijlage 1 

 
Ter vaststelling  19.04 

Vastgesteld met eerder gemailde wijzigingen. 

 
4 Ingekomen stukken 

 
  

 
19.05 

Geen. 
 
5 
 

Meningsvorming agendapunten met 
directie 

  19.05 

 
 
Uitnodigen Dorien, Directeur Ds. Fortgensschool 
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6 Inventarisatie Arbo-zaken en 

ziekteverzuimbeleid 
bijlage 
 

Ter Informatie 
 

19.15 

Er is een nieuw systeem in gebruik, sinds drie maanden. Dit kan vanaf volgende keer gebruikt worden 
voor meer inzicht. Verzuim afgelopen jaar is gedomineerd door Covid (veel en kort), geen 
aanvullende actie nodig. Het algehele beeld over de duurzame inzetbaarheid is positief, maar het is 
goed te blijven nadenken over hoe de school een aantrekkelijke werkgever blijft. 
 
Klassewerkplek is dit jaar door de Ds. Fortgensschool alvast aan meegedaan, in directieberaad zal 
worden voorgesteld dit verenigingsbreed te gaan doen. 
 
7 Update vakantieplanning Bijlage Ter Informatie 

 
19.25 

Planning is in lijn met de andere Voorschotense basisscholen. Studiemiddag van de PCSV is op een 
woensdagmiddag. 
 
8 Update Jaarplan bijlages Ter informatie 20.00 

• Nieuwbouw 
Er is overleg geweest met de gemeente. De gemeente heeft nu de intentie bouwheer te 
worden, dit wordt (als het goed is) in een verder overleg komende dinsdag geformaliseerd. 
Bedragen worden herberekend op basis van gestegen bouwkosten. De gemeente heeft twee 
mensen ingehuurd om het proces te begeleiden. De locatie is nog steeds niet bekend, maar 
door niet in een MFA deel te nemen is het risico op vertraging wel sterk teruggenomen. 

• Ouderbetrokkenheid 
Er is een denktankbijeenkomst over identiteit geweest, wordt gekeken hoe hier vervolg aan te 
geven. Rapport/portfolio wordt binnenkort verder besproken (vorm en inhoud) met aparte 
groep ouders 

• Hoogbegaafdheid 
Niet meer op jaarplan, geen nieuwe zaken t.o.v. vorige keer. Samenwerkingsverband wordt 
om hulp gevraagd voor vier kinderen voor wie het moeilijk is zich te ontplooien in de reguliere 
klas. Het Levelwerk wordt positief ervaren.  

• Covid 
Nog steeds een aantal gevallen onder zowel leerkrachten en leerlingen.  

• Norlandia 
De nieuwe TSO-leider gaat brainstormen over ideeën voor andere invulling van de TSO. 
Norlandia gaat systeem beschikbaar maken voor ouders waarin geregistreerd kan worden of 
kinderen aan-/afwezig zijn of met een vriend(innet)je meegaan. 

 
7 Update Protocollen Bijlage Ter Instemming 

 
20.05 

• Huiswerkprotocol 
Plan is om toetscijfers (wanneer thuis voorbereid) op aparte kaart aan rapport toe te voegen. 

• Omgang gescheiden ouders 
Er is enige verwarring over het onderscheid tussen een gezinsvoogd (zonder gezag) en een 
voogd (met gezag), kopje op pagina 2 wordt aangepast. 
Zin op pagina 1 over ophalen door anderen dan ouders wordt verwijderd. Verder 
aangenomen. 

 
Einde deel vergadering met Directeur 
 
 
9 Verslag GMR (Gemeenschappelijke 

MR) 
  19.10 
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• De GMR heeft kennisgemaakt met de nieuwe interimdirecteur.  

• Op 14 maart is er een ontmoeting tussen de GMR en het toezichthoudend bestuur. 

 
 
10 Verslag OR (OuderRaad)  

 
 
 

20.25 

Debby heeft de vergadering fysiek bijgewoond. Geen acties voor ons. 

 
11 Verslag OPR  

 
 
 

20.25 

Eerstkomende vergadering is 22 maart. Er is zorg vanuit de MR over het geringe aantal HB-plekken in 
de regio.  
 
12 Actielijst doornemen 

 
 
 

Voortgang bewaken 
 

20.28 

leeg 
 
13 WVTTK/Rondvraag  

 
 
 

20.28 

niets 

 
14 Sluiting  

 
 
 

20.29 

 
 
 
 

Vergaderrooster 2021 – 2022  

 

Datum Locatie Onderwerpen 

Di 21 – 09 – 2021  Fortgensschool  

Do 18 – 11 – 2021 Fortgensschool  

Di 25 – 01 – 2022 Fortgensschool  

Do 10 – 03 – 2022 Fortgensschool  

Do 21 – 04 – 2022 Fortgensschool  

Do 09 – 06 – 2022 Fortgensschool  

Do 30 – 06 – 2022 Fortgensschool Reservedatum, 

 


