
NOTULEN: MR-vergadering donderdag 11 juni 2020 18.30-22.00 teamkamer 

 Onderwerp Omschrijving / doel van agendering directeur 

aanwezig? 

- instemming  

- advies 

- meningsvorming 

Tijd  

min. 

 Voorbespreken Punten kiezen om voor te bereiden van 

de MR vergadering 

nee meningsvorming 30 

1 Opening en 

mededelingen  

Aanvang 19.00 

Welkom aan leden MR 

Ja nvt 2 

2 Vaststellen agenda Volgorde punten en mogelijke aanvulling 

op agenda 

ja instemming 3 

3 Verslag vorige 

vergadering 

Goedkeuring verslag van MR-

vergadering 12 maart 2020 (Als bijlage 

toegevoegd.) 

ja instemming 5 

4 Ingekomen 

stukken 

geen ja nvt 3 

5 Nieuws van de 

directeur 

Mededelingen directeur, algemeen (voor 

zover niet elders op agenda). 

ja Informeren 10 

6 Beëindiging 

Interim directeur 

Ervaringen werken met interim dir., 

overgang naar Dorien Overveld 

ja Informeren 5 

7 Voortgang 

huisvesting 

Verslag besprekingen bestuur, alg. dir., 

gemeente, huisvestingscie school, team 

ja Informeren, 

meningsvorming 

15 

8 Voortgang 

beveiliging 

gebouw 

Informatie over actie van gemeente, 

bestuur en school hieromtrent. 

ja Informeren, 

meningsvorming 

3 

9 Vertrek personeel. Vertrek Sébastiaan.  

Ontstaan van vacature(s). 

ja Informeren 5 

10 Personeel met 

ziekteverlof. 

Opvang van door ziekte afwezig 

personeel. 

ja Informeren 5 

11 Afwezigheid 

personeel i.v.m.  

Corona. 

Mogelijkheden inzet personeel in Corona-

tijd. 

ja Informeren 5 

12 Evaluatie Corona-

tijd 

Ervaringen: thuisschooltijd,  

½ klassen,  

continurooster 

ja Informeren 10 

13 Opening school in 

Corona-tijd 

Maatregelen rond weer volledige dag 

lesgeven. 

ja Informeren, 

instemming 

personeel, advies 

ouders 

10 

14 Gevolgen Corona-

tijd. 

Consequenties voor: Cito-toetsen, 

rapport, overgang of doubleren. 

ja Informeren, 

meningsvorming 

10 

16 Werkdruk-

middelen 

Voorstel inzet werkdrukmiddelen. (zie 

bijlage) 

ja Informeren, 

meningsforming, 

instemming 

personeel, advies 

ouders 

15 

17 Certificaat 

Gezonde school 

Bespreken aanvraag voortzetting 

certificaat Gezonde school. (zie bijlage) 

ja Informeren, 

meningsforming, 

instemming 

personeel, advies 

ouders 

 

10 



 Onderwerp Omschrijving / doel van agendering directeur 

aanwezig? 

- instemming  

- advies 

- meningsvorming 

Tijd  

min. 

 Pauze Koffie/thee   5 

18 Nieuwe ouders 

voor MR 

Voortgang zoeken nieuwe ouders nee Informeren 5 

19 Cursus MR-leden voortgang nee Informeren 3 

20 Voorzitter/secretar

is MR 

Bespreken verdeling functies MR nee Informeren, 

meningsvorming, 

besluiten 

3 

21 Actielijst 

doornemen 

Voortgang van de verschillende acties. nee Informeren 5 

22 Verslag GMR 

 

Geen vergadering geweest. Nee Informeren  

23 Verslag OR Mondeling verslag Nee Informeren 10 

24 WVTTK/Rondvraag   Nee informeren 10 

 

  



NOTULEN 

0 Voorbespreking 

Ria is afwezig vanwege gezondheidsredenen. 

Marja neemt deel via een MS Teams video verbinding. 

Jaap deelt mee dat er 3 kandidaten zijn voor de twee ouder-lid vacatures: Rene Stoutink, Bob Bennink 

en Debbie van Riel. 

 

In het geval dat ze allemaal kandidaat willen blijven, moeten er verkiezingen worden georganiseerd. 

Afgesproken wordt dat dit met de kandidaten wordt afgestemd. Uiteraard mogen ze zich alle drie 

onafhankelijk kandidaat stellen. In dat geval moet er een motivatie/promotie stukje worden 

geschreven. 

 

Bert stuurt een mail naar de kandidaten om dit uit te leggen met de mogelijkheid voor een online 

overleg tussen de kandidaten en Berend&Bert. 

Bert vraagt naar de toekomst van het programma voor meer begaafde kinderen/ Eureka in het 

komende schooljaar. Peri gaat dit vanuit de PCSV begeleiden en Carolien pakt dit aan op de Fortgens. 

Daarnaast komt er ook een “klusfunctionaris” om meer praktisch lerende kinderen te begeleiden. Dit 

wordt gekoppeld aan Dorien. 

2 Vaststellen agenda 

De agenda wordt uitgebreid met het verzoek aan Dorien om de aanpak van Eureka komend schooljaar 

toe te lichten. 

3 Verslag 12 maart 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

4 Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken 

Actie: Nancy vragen mzr@fortgens.pcsv.nl resetten voor Bert 

5 Nieuws directeur 

Dorien geeft aan dat het vertrouwd voelt nu de basisscholen weer helemaal zijn begonnen. Ze heeft 

het gevoel een beetje in de wachtstand te hebben gestaan. Nu is iedereen weer aan de gang met 

onderwijs en met vernieuwing. 

T.a.v. Eureka licht Dorien toe dat het idee is om dit in IPC te integreren en in de eigen groep uit te 

voeren. Dit geeft de docent van de eigen groep ook meer zicht op de kinderen.  

De oudergeleding geeft aan behoefte te hebben aan een schriftelijke evaluatie van het Eureka 

programma afgelopen jaar alsmede aan een document met de hoofdlijnen aanpak en doelstellingen. 

Dorien zegt toe dat dit wordt uitgewerkt en nog voor de zomervakantie (7 juli) met de MR wordt 

gedeeld. 

Bert vraagt naar de mogelijkheden voor een afscheidsmoment voor de ouders van groep 8. Op dit 

moment is de musical het laatste contact moment en deze avonden moeten in het teken van de 

kinderen staan. 

Dorien vindt dit een goed initiatief en stelt voor dat klassenouders in overleg met de docent van groep 

8 kijken naar een manier om dit op een verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. 

 

mailto:mzr@fortgens.pcsv.nl


 

6 Ervaringen interim directeur 

De afgelopen jaren is met Bas een duidelijke koers uitgezet. Er was angst in het team voor een 

interim-directeur die mogelijk een heel andere kant op wil.  Daarom is het proces om een interim 

directeur aan te nemen iets vertraagd. 

Uit overleg is gebleken dat er ook zaken die best in het team zelf kunnen worden opgepakt en de 

interim directeur dus niet fulltime aanwezig hoeft te zijn. Daarom is besloten in plaats van 4 dagen, 

maar een interim directeur voor 2 dagen per week te regelen. 

Dit is ingevuld door Gejo Griffioen. Het team heeft dit als heel prettig ervaren. Gejo heeft het team 

gefaciliteerd om op de ingeslagen weg verder te gaan. Hij heeft dingen verder uitgezet, heel integer. 

Ook is de expertise van het management team meegenomen en heeft hij op een natuurlijke wijze 

leiding gegeven. Het was goed mogelijk om als leerkracht je mening te geven. Dit werd ook 

meegenomen in de besluitvorming 

Dorien vindt de overdracht prettig verlopen. Gejo heeft een goed overzicht gegeven van wat er op 

school speelde. Ook heeft hij gelijk bij het aantreden van Dorien als nieuwe directeur een andere rol 

aangenomen. 

Tot slot valt op dat Gejo heel scherp was op de noodzaak van dingen. Een concreet voorbeeld is de 

lengte en het detail niveau van het jaarplan voor dit jaar. Gejo heeft dit teruggebracht naar een 

behapbaar document zonder de essentie te verliezen. 

7 Huisvesting 

Door personele wijzigingen bij de gemeente is er veel onduidelijkheid. Er waren toezeggingen gedaan, 

maar deze zijn ook weer ingetrokken. Inmiddels is een afspraak gemaakt met de wethouder.  De 

bovenschoolse directeur onderhoudt deze contacten namens de PCSV/Fortgens. 

Er is weinig geld bij de gemeente Voorschoten, dus er zijn geen verwachtingen voor veel extra’s (ook 

al wordt er via het Integraal Huisvestingsplan budget gereserveerd, dit is voor een volgende college 

periode en Voorschoten heeft al eerder onder curatele van de provincie gestaan wegens niet voldoende 

beheerste begrotingstekorten. Dit moet goed in gaten worden gehouden). 

Tot nog toe is alleen een ambitieplan ingeleverd bij de gemeente om aan de proceseisen te voldoen. 

Dit document houdt alle opties nog open. Verder is verzocht om uitstel tot 1 oktober voor een volgend 

meer specifiek plan om binnen de Fortgens over de invulling van het onderwijs en de relatie met 

huisvesting te praten zodat eisen en wensen duidelijk worden. 

8 Beveiliging 

In overleg met de gemeente is een offerte voor camerabeveiliging rondom de school (inclusief 

verlichting) opgevraagd en naar de gemeente gestuurd voor een bijdrage. De gemeente heeft hier nog 

geen besluit over genomen. 

9 Vertrek personeel 

Meester Sebastiaan (groep 5) vertrekt aan het einde van dit schooljaar. Dit verlies is opgevuld in het 

nieuwe formatieplan. 

Om de formatie voor komend schooljaar sluitend te krijgen hebben sommige mensen een uitbreiding 

van hun dienstverband gekregen. De Fortgensschool zit op dit moment ruim in zijn jasje qua 

personeelsbezetting (zelfs als je verwacht leeftijdsverloop meerekent). Dit zal de komende jaren wel 

iets minder worden (sturing vanuit het PCSV bestuur). De bedoeling is dat dit via natuurlijk verloop 

gebeurt. 



Door meer derde- en vierdejaars-stagiaires aan te trekken hoopt de Fortgens de personeelsbezetting 

te borgen. 

10 Opvang ziekteverlof en 11 corona 

Op dit moment zijn twee mensen minder inzetbaar vanwege Corona, die werken vanuit huis. 

Een geval hangt samen met zwangerschap, in een ander geval is in overleg besloten tot thuiswerken. 

Tot nog toe heeft het team alles goed op kunnen vangen gedurende de periode dat er alleen online of 

gedeeltelijk online werd lesgegeven. Dit was werkbaar, maar vraagt wel flexibiliteit en extra inzet van 

alle teamleden. 

12 Corona ervaringen 

De “Corona”-ervaringen zijn over het algemeen positief. De ervaring van personeel en ouders is dat 

het goed is opgepakt door het team. Gelukkig heeft de Fortgens al veel online mogelijkheden (o.a. 

Gynzy, Teams) en is gelijk aan de beschikbaarheid van Chromebooks gedacht voor kinderen die thuis 

geen eigen laptop hebben.   

Het dagelijkse teams klassemoment is door leerlingen en ouders als heel prettig ervaren. Ook het 

digitale koffiemoment met ouders was nuttig. 

Het is duidelijk geworden dat kinderen (over alle groepen), best zelfstandig zijn en dus de relatieve 

vrijheid best aan kunnen. Natuurlijk spelen de ouders zeker voor de jongere kinderen hier ook een 

belangrijk rol. 

Leerpunten 

Onderwijstijd: het continurooster (8.30-14u) beviel eigenlijk goed en heeft de discussie over 

schooltijden weer nieuw leven in geblazen. Dit zal komend schooljaar worden opgepakt. De 

oudergeleding geeft aan dat dit bij ouders een gevoelig onderwerp is en zorgvuldig, samen met de MR, 

moet worden opgepakt. 

Ook is de school ruimer gaan denken over individuele oplossingen voor onderwijs voor specifieke 

kinderen. Er is meer maatwerk mogelijk, wel moet explicieter duidelijk worden gemaakt wat van 

ouders wordt verwacht en is ook meer ruimte voor de specifieke behoefte van ouders en kind. 

Pas toen de scholen weer volledig open gingen, hebben de docenten het bewust als volle klas ervaren 

met 29 kinderen 

Een verbeterpunt is het tijdig en concrete actie ondernemen als wordt gesignaleerd dat het eigenlijk 

beter zou zijn voor een kind om toch naar school te komen in plaats van thuis te werken, 

Dorien is van plan om nog voor de zomer een oudertevredenheidspeiling uit te sturen waarin naar de 

Corona thuiswerk-ervaringen wordt gevraagd en ook naar schooltijden/continurooster. De MR steunt 

dit en oudergeleding verzoekt expliciet om tijdige afstemming van de vragenlijst. Dit kan via email. 

13 Volledig naar school 

 

Er worden sinds de heropening op 8 juni regelmatig kinderen afgemeld wegens verkoudheidsklachten. 

Ook worden kinderen naar huis gestuurd – vermoedelijk met hooikoorts, maar het protocol schrijft 

voor dat ze naar huis moeten. 

Er worden regelmatig kinderen getest op Corona, tot nog toe allemaal negatief. 

De alertheid van ouders zou kunnen verwateren, daarom is het belangrijk duidelijk hierover te 

communiceren (en aan te geven dat er kinderen worden getest). 

14 Consequenties eindejaars CITO (niet de groep 8 eind CITO) 



Leerkrachten zijn benieuwd naar de resultaten van de eindejaars CITO. Ze denken dat verschillen wat 

uitvergroot zullen worden. Sommige kinderen zouden veel verder gekomen kunnen zijn en sommige 

kinderen zullen meer moeite hebben. 

Er komt geen gymcijfer op rapport. Oudergesprekken vinden op uitnodiging online plaats. Het initiatief 

wordt vanuit school genomen. De oudergeleding geeft aan dat het belangrijk is om aan te geven dat 

ouders ook zelf aan kunnen geven dat ze daar behoeft aan hebben. 

De leerkrachten verwachten geen effect op overgang/doublure, waar nodig wordt overlegd (niet anders 

dan andere jaren). 

16 Werkdrukmiddelen besteding 

De directeur heeft het voorstel en de toelichting voor de vergadering toegezonden. Het komt er op 

neer dat er in iedere ongeveer 6 uur per week aan extra begeleiding beschikbaar is zodat de leerkracht 

tijd krijgt voor andere zaken. Dit wordt ingevuld door leerkrachten uit de clusters (bv groep 3/4). 

 

Het voorstel met toelichting is besproken en door de PMR is ingestemd met dit voorstel voor verdeling 

van de werkdrukmiddelen. 

17 Gezonde school 

Ter continuering van het certificaat is het nodig aan te tonen dat voldaan wordt aan de huidige eisen 

van het certificaat gezonde school. Daar zijn nu eisen op het gebied van sport en beweging 

bijgekomen. De directeur geeft aan een nieuwe aanvraag in te dienen. Uit de aanvraag blijkt dat aan 

alle eisen wordt voldaan en verwacht wordt dat het certificaat wordt verlengd.  

De MR steunt dit – continuering van bestaand beleid. 

18 Nieuwe MR leden 

Dit is ook in het vooroverleg ter sprake gekomen, maar wordt met aanwezigheid van Dorien nog even 

herhaald. 

Jaap deelt mee dat er 3 kandidaten zijn voor de twee ouder-lid vacatures. Tenzij iemand zich 

terugtrekt betekent dat er verkiezingen komen. Dat is goed nieuws, meestal is het moeilijk om 

kandidaten te vinden. Het is ook goed om te zien dat er een vrouw bij de kandidaten zit – meestal zijn 

het de vaders die in de MR gaan. 

Ook voor de personeelsgeleding is één nieuw lid nodig ter vervanging van Ria. Dit wordt door Jaap 

opgepakt en in de teamvergadering besproken, 

Extra agenda punt – Onderwerpen voor de volgende MR vergadering 

Omdat dit het moment is waarop Dorien de vergadering verlaat, het haar eerste MR-vergadering is en 

verplichte stukken zijn die door de MR moeten worden behandeld, wordt overlegd over de 

onderwerpen voor de volgende vergadering. Bert raadpleegt het eerder opgestelde MR jaarplan (dat 

voor dit jaar niet is geactualiseerd maar wel alle verplichte onderwerpen bevat). 

De volgende onderwerpen worden vastgelegd als minimum – als er meer nodig blijkt te zijn wordt dit 

door Dorien in overleg met Jaap nog aangevuld: 

- Jaarplan 

- Schoolgids 

- Studiedagen komend schooljaar 

 

 



19 Cursus nieuwe MR-leden 

Eerder besloten is dit naar de GMR te brengen. Sindsdien is er (door de Corona-crisis) geen GMR 

vergadering meer geweest.  Het idee was om dit op een eigen locatie te kunnen doen voor alleen PCSV 

MR-leden. 

Dit wordt weer opgepakt in het nieuwe schooljaar, hopelijk is dan ook meer mogelijk vanuit de Corona-

maatregelen van het kabinet. 

 

20 Verdeling MR taken 

Dit punt wordt doorgeschoven naar de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar als de nieuwe MR-

leden er zijn. Het voorstel is om het voorzitterschap bij iemand uit de oudergeleding neer te leggen. 

Dit om onafhankelijkheid te borgen (het kan lastig zijn bij conflicten tussen MR en directie als de 

directeur je baas is). 

21 Actielijst 

N Datum Actie Eigenaar Einddatum 
(gepland) 

Status 

 12-03-2020 Opnemen TSO evaluatie als 
terugkerend punt ook voor MR 

MR  Voor volgend 
schooljaar weer 
agenderen 

 12/03/2020 Huisvesting als vast agendapunt 
op MR vergadering 

Bert  Voor volgend 
schooljaar weer 
agenderen 

 11/06/2020 Nagaan status MR reglement Berend Sept 2020 MR reglement te 
baseren op GMR 
reglement, dat ligt 
ter fysieke 
ondertekening. Kan 
daarna door MR 
worden opgepakt. 

 11/06/2020 Nancy vragen resetten 
wachtwoord MZR email account 

Bert 2 juli 2020 Open 

 11/06/2020 Evaluatie Eureka aan MR sturen Dorien 7 juli 2020 Open 
 11/06/2020 Kader document Eureka 2020-

2021 aan MR sturen 
Dorien 7 juli 2020 Open 

      
      

  

22 GMR 

Het is niet duidelijk op welke wijze de informatievoorziening en verantwoording in het 

nieuwbouwtraject zal worden geborgd door het bestuur.  Het bestuur is verantwoordelijk maar heeft de 

uitvoering gedelegeerd aan de bovenschoolse directeur. De MR spreekt af dit punt op de volgende 

GMR-vergadering wordt ingebracht. Strikt genomen heeft de MR adviesrecht op dit traject, maar 

omdat de uitvoering bij de bovenschoolse directeur ligt kan ook worden besloten dit via de GMR te 

laten lopen met afstemming in de Fortgens MR. 

Er is door het Fortgens team op verzoek van Romy Schneider (ingehuurd om het traject te begeleiden 

als deskundige) een brainstrom document gemaakt over wensen en eisen voor het toekomstige 

schoolgebouw. 



Het bestuur heeft op de ALV gesproken over een drietal document: risico analyse, budgettaire analyse 

en hoofdlijnen nieuwe schoolgebouw. Deze documenten zijn echter niet beschikbaar gemaakt voor de 

leden van de PCSV of de (G)MR. 

Berend neemt dit meer naar GMR vergadering volgende week woensdag. 

23 OR 

Het is niet duidelijk of er een OR vergadering is geweest vanwege de sluiting van de school in verband met Corona. 

Berend gaat naar de volgende OR-vergadering. 

Sluiting 21.59 


