
NOTULEN  MR-vergadering donderdag 26 juni 2017 19.30-21.30 teamkamer 

  Omschrijving / doel van agendering directeur 

aanwezig? 

- instemming  

- advies 

- meningsvorming 

1 Opening en 

mededelingen  

Aanvang 19:30. Ja  

2 Verslag vorige 

vergadering 

Goedkeuring verslag van MR-

vergadering 18 mei 2017 

(Als bijlage bijgevoegd) 

Ja Instemming 

3 Ingekomen post Geen. Ja Nvt 

4 Nieuws van de 

directeur 

Mededelingen directeur Ja Informeren 

5 Personeel 

Tevredenheids 

Peiling (PTP) 

Toelichting van directeur op PTP 

uitkomsten, evaluatie daarvan en 

acties naar aanleiding daarvan. 

Ja Informeel Advies 

6 Evaluatie jaarplan 

2016-2017 

Bespreken evaluatie van de 

realisatie van het jaarplan 2016-

2017.  

Ja Advies 

7 Jaarplan Fortgens 

2017-2018 

Voorstel van de directie omtrent 

doelstellingen en plannen voor 

komend schooljaar.  

Ja Instemming 

8 Taakbeleid 2017-

2018 

Taakbeleid en taakverdeling 

personeel komend schooljaar 

Ja Instemming PMR 

9 Schoolgids 207-

2018 

Schoolgids voor komend 

schooljaar. 

Ja Instemming 

10 WVTTK / 

Rondvraag 

Overige onderwerpen voor directie 

uit voorbespreking of overige korte 

vragen niet geagendeerd 

Ja Discussie  

 

 

Pauze Koffie/Thee   

11 MR-bezetting Bespreken aanpak bezetting PMR 

2017-2018 en verder 

 Discussie 

12 Verslag GMR 

 

Mondeling verslag 

Wordt later schriftelijk verstrekt 

Nee Informeren 

13 Verslag OR Mondeling verslag Nee Informeren 

14 MR-planning 

2017-2018 

Vaststellen weeknummers MR-

vergaderingen 2017-2018 

 

Nee Vasstellen 

15 Rondvraag   Nee  

 

  



1 Opening  

Opening om 19.30 

Sita is afwezig met kennisgeving. Zij heeft input aan Ria gegeven voor de vergadering. 

2 Notulen 18 mei 

Bij opening wordt bij vertrouwenspersoon verwezen naar Ria en dit moet Sita 

Ria vraagt naar Eureka. Nog geen duidelijkheid. Er loopt een sollicitatieprocedure voor 1 

Eurekadocent (omdat er een docent is gestopt). Het is ook nog niet duidelijk in welke vorm dit 

volgende jaar doorgaat; volgens Bas verandert er in principe niets, 

Jaap vraagt of dit niet een boven schoolse vacature is die eerst PCSV breed opengesteld zou 

moeten worden. Jaap zegt dat volgens Iepko er vorige keer bij de directeuren is geïnformeerd 

en daaruit bleek dat er toen geen interesse was. Daarom zou het geen zin hebben het nu wel 

eerst intern open te stellen. 

 

Bas zegt dat het waarschijnlijk is dat er iemand extern ingekocht zou moeten worden. Omdat 

nog niet duidelijk is wat er met Eureka gaat gebeuren en wat we er mee willen, is dit “on-hold 

“gezet. Eureka staat voor najaar/September op DOV (Directeuren Overleg) agenda. 

 

Bert merkt op dat het onderwerp Eureka al lang “suddert” en er weinig tot geen concrete actie 

komt om Eureka te evalueren en tot concrete doelstellingen en aanpassingen te komen. 

 

Volgens Jaap heeft Iepko de actie om bij de scholen te vragen wie interesse heeft om mee te 

denken over Eureka en die daarvoor wordt uitgenodigd. 

 

Bas: De directeuren denken onderling anders over Eureka, vorige DOV is Eureka kort besproken 

maar er waren teveel andere stukken op de agenda die afgehandeld moesten worden. Volgens 

Bas gaat het dit jaar wel door in zijn huidige vorm, maar willen we nog niemand definitief 

aannemende hangende de discussie. 

 

Bas zou het fijn vinden als de expertise (lees: voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen) in 

school is en niet op een aparte locatie. Het is wenselijk om zelf iets met die uren te doen. 

 

4 Mededelingen 

Nieuwe leerkracht groep 6: Denise Schaaper op vrijdag in groep 6. Zij is een Academische PABO 

aan het afronden en komt binnenkort kennismaken met het team. 

5 PTP 

Bas licht de PTP-resultaten toe. Over het geheel genomen ligt de score iets lager. Op basis van 

bespreking met het team is één van de mogelijke oorzaken een nieuwe directeur waardoor de 

PTP-enquête wat behoudender is ingevuld. 

 

De MR geeft Bas een paar tekstuele suggesties voor toelichting op de PTP-resultaten: 

- Onder algemeen, laatste zin: verander laatste zin in “daarin geen verschil te ervaren” 

- Pagina 2 (“Lachen!) -> laten vervallen. 

6 Evaluatie jaarplan 2016-2017 

De evaluatie van het jaarplan wordt besproken. De MR merkt op dat ze deze, aangepaste versie 

van de evaluatie goed te lezen en duidelijk vindt.  

Het evaluatie document behoeft dan ook geen aanpassing, wel heeft de MR een vraag bij de 



huidige status van de pilot gepersonaliseerd leren, omdat de praktijk anders lijkt te zijn dan hier 

vermeld (pagina 6 van het verslag). 

Volgens Bas beschrijft de evaluatie de situatie ten tijde van het schrijven dit document. Hierna 

licht Bas op verzoek van de MR de huidige situatie toe. 

Huidige situatie gepersonaliseerd leren (op 26 juni 2017) 

Er zijn iPads aangeschaft (met het geld dat beschikbaar was voor de pilot) en er is een 

abonnement op de Gynzy software afgesloten.  (Er was een kortingsactie van de leverancier 

waardoor grotere iPads konden worden aangeschaft voor de prijs van de kleinere variant). 

Er wordt nu in groep 5 met Gynzy software op de iPads gewerkt. Het plan is om volgend jaar 

dezelfde software te gebruiken in groep 6 maar dan met de Skoolmates (via een website op 

Internet, dus geen extra software op de Skoolmates). 

De MR vraagt zich of de op internetverbinding wel voldoende is voor dit intensieve gebruik. 

Vooruitlopend op de ontwikkelingen heeft Bas internetverbinding verhoogd naar een snelheid 

van 300 Megabit (ter vergelijk een gemiddeld huishouden heeft tegenwoordig rond de 100 

Megabit). De WIFI-capaciteit in school is aangelegd op een capaciteit van parallelgebruik door 

twee klassen (60 devices), dat zou voorlopig voldoende moeten zijn. 

7 Jaarplan 2017-2018 

De titel van het document is “jaarplannen” (meervoud). Naar idee van de MR is het echter één 

plan voor de Fortgens is met meerdere plannen. Bas past de titel aan naar “Jaarplan Fortgens 

2017-2018”. 

 

Het jaarplan wordt per onderwerp besproken. Opmerkingen zijn hieronder. 

Ad 1 Sociaal Emotioneel leren 

Opmerking Jaap: het gaat over sociaal- en emotioneel leren, dit zijn twee aparte dingen. 

 

Punt 8: observatie instrument -> specifieker toelichten wat voor observatie – groep of 

persoon 

 

Ad verantwoordelijke: bijna overal staat tussen haakjes directie: (Directie). Dit is gedaan 

vanuit de eindverantwoordelijke rol. Suggestie MR dit weglaten bij alleen een 

toezichthoudende rol en expliciet opnemen waar directie direct (inhoudelijk) betrokken 

is. 

 

Muziekplan is door DOV opgesteld met iemand van Gevers, Kompas, Fortgens en 

afgestemd met ICC er.  Subsidieaanvraag bij steunpunt BCC. Bestuur PCSV is 

vertegenwoordigd. 

 

Ad Herinrichting plusonderwijs 

Toevoegen Eureka aan dit punt zodat het plusonderwijs samen met Eureka integraal 

wordt benaderd. 

 

Toevoegen timing: voor dit punt is de ambitie eind van het 1e half jaar (generiek punt 

voor veel plannen). 

 

Ad Engels Early Bird 

Rico vraagt zich of het plan niet de omgekeerde weg is: het staat in de methode, dus 

voeren we het in. Het doel is niet duidelijk. 

 

Ria heeft een cursus gevolgd op dit gebied en als je het vanaf kleuters aanbiedt, dit heel 



positief uitwerkt. Volgens Bas zijn er ook contacten geweest met het VO waaruit zou 

blijken dat het niveau van Engels van uitgestroomde basisschoolleerlingen lager is dan 

verwacht. 

 

Bas licht toe dat dit plan nog in het team moet worden besproken.  

 

Jaap merkt op dat als het niet in het team besproken is je het niet in het plan op kan 

nemen. 

 

Besloten wordt dat dit onderdeel uit het jaarplan gaat. Het is aan Bas om een 

pilot/experiment met het team te bespreken en uit te werken. 

 

Ad Kleuteronderwijs 

 

Punt 2 – De MR vraagt hoeveel budget voor materiaal beschikbaar is.  

Bas licht toe dat per jaar een vast bedrag hiervoor beschikbaar is (zie begroting voor 

details). Volgens Bas schaffen de kleuters meestal te weinig aan (normaal gesproken 

wordt een methode in 8 jaar afgeschreven). Verder licht Bas toe dat wat voor het 

kleuterplein begroot is, tot op heden niet is uitgegeven. 

 

De MR stelt voor bij aanpak onder het punt kleuteronderwijs de budget ruimte te 

benoemen en aan te geven dat dat selectie gebeurt vanuit de methode en op basis van 

wat er al aan materiaal is. 

Verder toevoegen “opruimen/ afvoeren oud materiaal kleuters”. Dit naar aanleiding van 

de evaluatie van het kleuteronderwijs 2016-2017. 

 

Ad Rekenen 

 

Afkorting ERWD -> uitschrijven (Ernstige Rekenen-Wiskunde Problemen en Dyscalculie). 

 

Punt 5: Aandachtspunt Jaap bij gepersonaliseerd leren: alert zijn op effect van 

onmiddellijke feedback: bijhouden of dit van invloed is op andere activiteiten/opdrachten 

van kinderen die niet direct feedback geven. Niet alleen voor de Fortgens maar ook in de 

gaten houden wat er landelijk gebeurt. 

 

Toelichting Nieuwsbegrip XL: dit was de versie die voorheen mee naar huis ging. Nu 

expliciet ingebouwd en alleen woordenschat mee naar huis. 

 

Toelicht Bas op stuurgroep vs. werkgroep: 

- stuurgroep -> voor meer vakinhoudelijke zaken 

- werkgroep -> voor meer uitvoerende zaken bv. Kerst etc. 

 

Ambities/ prioritering mist: Bas vindt het van belang is dat de input voor het plan in het 

1e half jaar af is. Bij doel 1 toevoegen: eind 1e half jaar. 

Vraag Martijn: wat is de Leidse aanpak. Dit is een stichting/vereniging zonder 

winstoogmerk met veel expertise voor plusonderwijs. Fortgens dit jaar lid geworden. 

Samenwerking met allerlei organisaties: universiteiten, musea. Ontstaan vanuit ouders 

die wilde dat het meer op de agenda van scholen. 40 partners. 

 

Techno lab: PCSV lid van techno lab. Natuur- en technieklessen op locatie of daar.  

Voor € 500 per jaar onbeperkt gebruik maken voor een school. Fortgens heeft dit 

abonnement afgesloten. 



Huiswerk 

Timing toevoegen: eind van het schooljaar. 

 

Planmatige ondersteuning passend onderwijs 

 

Bert: hier mist een vervolgactie voor de feedback uit de Personeels Tevredenheids Peiling 

(PT) over de externe ondersteuning passend onderwijs (die moet beter). 

 

Doel: Waar interne zorg niet toereikend is, passende externe zorg inhuren -> aanpassen, 

uitbreiden van doel 1 

Aanpak: kiezen passende aanbieders en evalueren 

Afkorting: ID = IB, RT, Directie overleg.  

Schoolcultuur 

Volgend schooljaar starten met traktatiebeleid en dan pauzehap (dus niet drinken). Later 

water in plaats van sappen. Dus kleuters zelf tussendoortje meenemen in plaats van 

cracker. 

  

Doel 3: “Plan maken om meer aandacht aan sport en bewegen te besteden”. Alleen het 

maken van een plan is wel eg generiek.    

Besloten wordt dit doel vervalt. 

Administratie 

Suggestie, tekst splitsen in onderdelen (nr. 1-5) i.p.v. doorlopende tekst. 

Vraag van Martijn: van buitenaf laten kijken naar administratie. Bas licht toe dat er 

iemand van Parnassys (leverancier leerlingvolgsysteem) langs is geweest om samen met 

enkele leerkrachten naar het huidige gebruik te kijken en advies te geven over 

verbeteringen in het gebruik van het systeem.  Dit gebeurt komend schooljaar nog een 

keer.  

 

Suggestie MR: voeg dit toe, dat is duidelijker als het toch al gebeurt. 

 

Punt 5: dit zijn overige activiteiten: bv. Kerst, Pasen, meester/juffen dag etc. 

 

Professionele leergemeenschap 

Bas: Dit was het hoofddoel van afgelopen jaar; nu uitvoeren en borgen. Niet meer nieuw 

erbij. 

 

Martijn; bij doel 2- dit lijkt nogal veel: “het verbeteren van de leskwaliteit” en het 

suggereert dat je dan gaat meten of de leskwaliteit (per leerkracht) echt is verbeterd.  

Het gaat om “intervisie”/ intercollegiaal review/ leren van elkaar.  

 

Suggestie voor Bas om naar de formulering te kijken. 

ICT 

Beginsituatie: minimaal 3 niveaus. (tussenvoegen “minimaal”). 

De MR stelt voor het onderwerp ICT te splitsen ICT Infrastructuur en ICT-onderwijs, 

omdat dit twee heel verschillende onderwerpen zijn die een eigen aanpak behoeven. 

De MR uit zijn zorgen over de ICT-samenwerking op PCSV-niveau; niet voor alle ICT-

doelen lijkt Fortgens wezenlijke zeggenschap te hebben (bv-aanbieder). Jaap uit zijn 



zorgen over het gebrek aan betrokkenheid van de ICT-aanspreekpunten van de PCSV-

scholen bij keuze voor een nieuw digibord voor het Kompas. 

Samenwerken ouders 

Suggestie MR: tweede zin beginsituatie iets anders formuleren. 

 

Suggestie MR: filmen van een schooldag en compileren in een film van 10 min of zo.  

Feedback team: dit is onpersoonlijk en nog steeds een compilatie (slechte stukken zijn er 

uitgeknipt). Besloten wordt dit vooralsnog niet doen. 

Imago 

Jaap: er zijn nog een aantal donkere plekken in de school die zou je kunnen aanpakken 

met daglichtverlichting. Suggestie voor Bas om naar te kijken. 

 

Toelichting: BCI is een aanbieder van schoolmeubilair. 

Kwaliteitsmanagement 

Timing: aanvullen dat de peilingen altijd in Februari worden gehouden. 

Organisatiemanagement 

Toevoegen aanpak 3: extra dingen borgen (bv. pilot) via plan waarvan de uitvoering 

gevolgd en bewaakt kan worden. 

 

8 Taakbeleid 

Jaap heeft nog een aantal vragen. PMR volgt op met Bas.  

 

Bas heeft bij taakbeleid individueel of alle activiteiten stuurgroepen etc. erin passen. Per 

persoon besproken wat er extra moet gebeuren bij te weinig uren of waar geprioriteerd moet 

worden. 

 

Formele vaststelling volgende vergadering. 

 

9 Schoolgids 

Schoolgids: verwerken gemaakte plannen in de gids + verschuivingen etc. 

Bas past schoolgids en zorgt dat wijzigingen duidelijk zijn voor MR en stuurt uiterlijk laatste 

week schoolvakantie naar OMR. 

10 WVTTK 

Protocol Klasen ouders -> Bas heeft concept naar Rico. Suggestie: niet van 2 klassen 

klassenouder zijn. Suggestie voor Bas om te communiceren met ouders en met de MR te delen. 

GMR en directieberaad: conceptrapport VERES-samenwerking. 

Mening Bas: goede beschrijving zaken die in directie zijn besproken; geen noodzaak 

samenwerken. 

Mening over Conclusie:  GMR Fortgens niet akkoord conclusie onderzoeken personele fusie: 

directie, gaat erg ver. 

Directeuren staan niet negatief tegenover conclusie. Bestuurlijke samenwerking. 

Bas ziet nut bestuurlijke samenwerking niet. 



Jaap: heeft bestuur zich geregistreerd. Ja, is gedaan. 

11 MR Bezetting 

Marja komt in plaats van Jaap per September 2017. 

Volgende vergadering Sita en Jaap uitnodigen voor de 1e helft omdat het dan hun 

laatste vergadering is. 

Karin gaat ook de GMR doen, in navolging van Jaap 

Vergaderdata: nu alleen vaststellen weeknummers en de 1e vergadering. 

Tijdens de 1e vergadering stellen we de definitieve data vast. 

Week 38 – week van 18 september: voorstel do 21 september; start 19u, Bas 19.30. 

In principe elke MR-vergadering in de week na de OR vergadering: 

1. Maandag 18 september 19.00u  

2. Week van 13 November 

3. Week van 22 Januari 

4. Week van 12 Maart 

5. Week van 21 Mei 

6. Week van 18juni  

7. Week van 25 juni (reservedatum i.v.m. afhandelen verplichte stukken) 

12 GMR 

In de GMR is (wederom) uitgebreid over Eureka gesproken; GMR mist het volgen van de juiste 

vacature procedure voor de Eureka leerkracht. 

 

Ook mist de GMR nog het vervolg op de vragen die uit enquête zijn gekomen. Voor de vakantie 

zou Iepko nog een datum prikken om met Eureka leerkrachten, plus leerkrachten en 

geïnteresseerde leerkrachten bijeen te komen. Helaas is dit nog niet gebeurd. 

Prikactie primair onderwijs 27 juni 2017: Iepko en het bestuur hebben hier proactief op 

ingespeeld met een brief en een ander uitgezocht. Ook hebben alle scholen met Norlandia een 

regeling gemaakt die voorziet in opvang van 8.30-9.30. 

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE): besloten is dit uit te besteden aan een bedrijf.  

Starrenburg 3 nieuwe wijk: PCSV gaat hier geen nieuwe school stichten. 

Er is een brandbrief van alle Voorschotense scholen aan de Gemeenteraad over het lokalen 

tekort. (d.w.z. geen van de scholen kan nog extra leerlingen opnemen, alle capaciteit is 

gebruikt zowel qua huisvesting als qua bezetting). 

VERES-onderzoek naar samenwerking met Wassenaar: er is inmiddels een conceptrapport 

beschikbaar dat is gedeeld met de GMR. De GMR heeft aangegeven dat het vervolgonderzoek 

niet wenselijk is en niet de noodzaak voor een personele fusie te zien.  

Als het bestuur toch anders zou willen, dan moet zijn de motivering van een dergelijk ander 

besluit eerst aan de GMR toelichten alvorens verder te gaan. 

 

Bas geeft aan dat hij het rapport qua verslaglegging correct vindt. Verder ziet hij niet direct het 

nut van een personele fusie als het alleen om samenwerking op directieniveau gaat. 

13 OR 

De laatste vergadering van 19 juni betrof vooral operationele afstemming over lopende 

zaken/activiteiten (avondvierdaagse, familieavond, afscheid groep 8). 



Geen bijzonderheden voor de MR. 


