
 

 

Fortgens MR Jaarverslag 2016-2017 

 

Het jaarverslag is een natuurlijk moment om over de activiteiten van de MR te communiceren, 

naast de periodieke verslaglegging in de maandbrieven en de vastgestelde verslagen 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.  

 

In het schooljaar 2016-2017 is met de directeur op prettige wijze van gedachten gewisseld over 

geplande vernieuwingen en plannen naast het overleg over de onderwerpen die jaarlijks 

terugkeren (zoals onder andere tweemaal het halfjaarverslag, het jaarplan, de schoolgids enz.). 

De MR was in het schooljaar 2016-2017 als volgt samengesteld:  

Naam Benoemd Herbenoeming  Aftreding 

(uiterlijk) 

Mevrouw R. van Duijn (personeelsgeleding) 

Voorzitter   

2014-2015 2017-2018 2020-2021 

De heer B.J. Rechter (oudergeleding) 

Secretar,afgevaardige oudderaad (van Okt.2017) 

2015-2016 2018-2019 2020-2021 

Mevrouw K.  Vletter (personeelsgeleding) 

Lid (vanaf 1 januari 2016 / tijdelijk afwezig) 

2015-2016 2019-2020 2021-2022 

Mevrouw S. Verburg 

Waarnemend Lid voor mw. Vletter 

   

De heer J. Booij (personeelsgeleding) 

Lid en afgevaardigde GMR 

2011-2012 2014-2015 2017-2018 

De heer J. Goudswaard (oudergeleding) 

Lid en afgevaardigde ouderraad (tot Okt. 2017) 

2011-2012 2014-2015 2017-2018 

De heer R. Wisman (oudergeleding) 

Lid en afgevaardigde GMR  

2013-2014 2016-2017 2019-2020 

De heer M. Dozy (oudergeleding 

Lid vanaf Maart 2017 

2017-2018 2020-2021 2024-2027 

  

 

 



 

 

Rode draad in het schooljaar 2016-2017 was het aantreden van de nieuwe directeur (Bas 

Vernooij) en de door hem ingezette veranderingen. In het bijzonder is handelingsgericht werken 

verder op poten gezet en ingevoerd. Ook ouderbetrokkenheid is voor de nieuwe directeur een 

belangrijk aandachtspunt. 

 

Naast de jaarlijks terugkerende (verplichte) onderwerpen zijn ook de navolgende onderwerpen 

aan bod gekomen: 

 

Handelingsgericht werken en rapport plan 

De plannen voor de invoering van het handelingsgericht werken alsmede de wijzigingen in de 

rapport cyclus (van drie naar twee rapporten) en bijbehorende aanpassingen in oudergesprekken, 

zijn uitgebreid met de directie besproken. Op onderdelen zijn kleine aanpassingen gemaakt op 

basis van het overleg met de MR. Verder is invoering geschied zoals voorgelegd aan de MR. 

Komend jaar zal de MR terugkomen op de invoering en de directie vragen om een tussentijdse 

evaluatie. 

 

ICT 

Naar aanleiding van het jaarplan is gesproken is over de vernieuwing van de ICT-middelen op 

school. Zowel de ICT-middelen voor de leerlingen (oa de Skoolmates) en leerkrachten als het 

onderhoud zijn voor verbetering vatbaar.  De MR begrijpt dat aan het uitwerken van een nieuw 

ICT-beleid en concreet plan wordt gewerkt, maar verzoekt de directie in de tussentijd goed te 

kijken naar tijdelijke maatregelen om het onderwijs zo min mogelijk te laten lijden onder niet-

functionerende ICT middelen. Ook uit de MR zijn zorgen over de ICT-samenwerking op PCSV-

niveau; niet voor alle ICT-doelen lijkt Fortgens wezenlijke zeggenschap te hebben (bv-aanbieder).  

De MR is positief over de pilot gepersonaliseerd leren en kijkt uit naar de evaluatie en verdere 

invoering.  

 

 

Werkdruk/ taakbeleid 

Het thema werkdruk is tijdens meerdere vergadering besproken. Dit blijft een lastig punt in het 

basisonderwijs en ook de Fortgensschool. Hoewel de directeur de uitdagingen onderkent lukt het 

niet altijd om hoge een werkdruk te vermijden. De PMR heeft een goed overleg met de directie 

over de invulling van het taakbeleid voor komend schooljaar. Dit blijft een aandachtspunt voor de 

PMR, zeker ook in het kader van de toezeggingen van het nieuwe kabinet over meer middelen 

voor het (basis)onderwijs. 

 

Muziekplan 

Vanuit het Steunfonds PCSV is een behoorlijk bedrag ter beschikking gesteld om aan structurele 

opzet en aanbod van muziekonderwijs op de PCSV-scholen te werken. Door de PCSV-scholen is 

een basisplan geschreven voor de invulling van het muziekonderwijs op de scholen met behulp 

van de ter beschikking gestelde fondsen. Dit plan wordt komend schooljaar verder uitgewerkt in 

een concreet plan dat kan worden uitgevoerd. Hoewel de MR zeer positief staat tegenover 

muziekonderwijs, wijst de personeelsvertegenwoordiging op mogelijke problemen bij het inpassen 

in het (toch al volle) lesrooster.  De oudervertegenwoordiging wijst op het belang van het 

realiseren van een structureel aanbod dat ook na de periode van subsidiëring gehandhaafd kan 

worden – het zou zonde zijn als er nu wordt geïnvesteerd en de investering weer teniet wordt 

gedaan als het geld op is. 

Vignet gezonde school en voedingsbeleid 

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren 

van de gezondheid van hun leerlingen. Aan het begin van het schooljaar heeft de directie kenbaar 

gemaakt dit vignet te willen aanvragen voor de Fortgensschool en wel voor het thema voeding. 

Een noodzakelijke voorwaarde voor het verkrijgen van dit vignet is het opstellen en invoeren van 

een voedingsbeleid.  Op basis van richtlijnen van het voedingscentrum, reacties van ouders 

tijdens een inspraakavond over het thema voeding en het overleg met de MR is een 

voedingsbeleid opgesteld. Invoering vindt plaats in het komende schooljaar 2017-2018. 



 

 

Samenvoegen groep 1.2 

Bas licht toe dat er een concreet voornemen is om met een gemengde groep 1 / 2 te gaan werken 

vanaf komend schooljaar. Dit heeft meerdere voordelen waaronder meer gelijkmatige spreiding 

van de leerlingen over drie groepen en meer mogelijkheden voor individuele groei van leerlingen 

op specifieke gebieden. De plannen hiervoor zijn overigens nog niet uitgewerkt. 

Op aangeven MR extra voorlichting ouders groep 1 

 

Privacy 

Dit jaar zijn voor het eerste de klassenlijsten niet onder alle groepen verspreid, vanwege zorgen 

rondom privacy. De MR vindt het in het geheel niet ter beschikking stellen van klassenlijsten wel 

erg ver gaan omdat dit het contact tussen leerlingen buiten school bemoeilijkt.  Overeengekomen 

wordt om klassenlijsten alleen in de eigen groep uit te delen en ouders expliciet om toestemming 

te vragen voor het opnemen van gegevens in de lijsten die worden verspreid. Het verwerken van 

deze gegevens in de administratie is noodzakelijk voor het onderwijs (o.a. bijhouden vorderingen 

en andere zaken omtrent leerlingen) en daarmee wettelijk toegestaan. 

 

MR Jaarplan 

Om wat meer structuur aan te brengen in de MR vergadercyclus en te zorgen dat belangrijke 

onderwerpen tijdig geagendeerd worden en daarmee goed voorbereid kunnen worden, is een MR-

jaarplan opgesteld. Dit jaarplan bevat niet alleen de jaarplanning maar dient ook als “MR-

basisdocument” waarin de structuur van de medezeggenschap en specifieke aandachtspunten 

voor de medezeggenschap staan beschreve. 

Wijzigingen bezetting MR 

- Karin Vletter (personeelsvertegenwoordiging) heeft haar werkzaamheden in de MR tijdelijk neergelegd 
per September 2016. in verband met zwangerschap. Sita Verburg is bereid gevonden haar positie waar 
te nemen. 

- Jacco Goudswaard heeft per November 2016 zijn lidmaatschap van de MR moeten beëindigen omdat 
het lastig te combineren viel met zijn werk. 

- Martijn Dozy is per Maart 2017 toegetreden tot de MR.  

Aandachtspunten MR voor 2017/2018, naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen: 

1. Handelingsgericht werken 

2. Oudercommunicatie 

 

Namens de medezeggenschapraad, 

Secretaris 


