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MR PCSV     VERSLAG   Donderdag 24-09-2019  

locatie: Fortgensschool   aanvang: 19.00 uur,  vanaf 19.15 met de directeur 

 

Documenten (bijlagen) bij deze vergadering: 
1. Agenda  
2. Concept verslag MR vergadering 11-06-2020 
3. Concept Jaarplan 2020 - 2021 
4. Evaluatie Hoogbegaafdenaanbod (voorheen Eureka) 
5. Kaderdocument Talentontwikkeling 

 
Uitgenodigd: 

oudergeleding   

Berend Brasjen Aanwezig  
Bob Bennink Aanwezig  

Debby van Riel Aanwezig  

Bert Rechter Aanwezig (deels)  
 

personeelsgeleding   
Jaap Booij Aanwezig  

Marja van ‘t Wout Met kennisgeving 
afwezig i.v.m. privé-
omstandigheden 

Deze vergadering vervangen door Sita 
Verburg, (oud MR-lid) 

Quirine Moerman Aanwezig Vandaag voor het eerst 

Ria van Duijn Aanwezig (deels) via 
on-line verbinding 

Vandaag voor het laatst 

 
 

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  
1 Opening en welkom, kennismakingsronde 

Afscheid aftredende MR-leden: Bert Rechter en Ria van 

Duijn 
Jaap Booij is voorzitter. 
Sita Verburg maakt verslag.  

 
 

 

 
 

Marja van ’t Wout is vanavond en ook de komende periode verhinderd haar rol in de MR te 
vervullen. Het team is nog op zoek naar vervanging; vandaag is oud-MR-lid Sita Verburg bereid de 
personeelsgeleding te ondersteunen door het maken van het verslag.  
De aftredende MR-leden worden zeer hartelijk bedankt voor hun inzet en ontvangen een attentie. 
Beiden geven aan met plezier terug te kijken op hun zittingsperiode in de MR en wensen de nieuwe 
MR-leden succes en plezier. Bert zal nog een overdracht doen naar de nieuwe secretaris.  
De nieuwe MR-leden die de lege plekken van Bert Rechter en Martijn Dozy (die in maart 2020 al 
aftrad) opvullen zijn: Bob Bennink, ouder van een leerling in groep 3 en Debby van Riel, ouder van 
leerlingen in groep 6 en 8. Elk van hen geeft aan belangstelling te hebben voor het reilen en zeilen 
van onze school en hun betrokkenheid (ook) op deze manier te willen invullen.  
De leeg gekomen plek van Ria van Duijn wordt opgevuld door Quirine Moerman, leerkracht in groep 
3 en sinds twee jaar werkzaam op de Fortgensschool.  
De onderlinge verdeling van taken komt bij agendapunt 17 aan de orde.  
We maken een kennismakingsronde en hebben er alle vertrouwen in dat we met elkaar de 
medezeggenschap goed vorm zullen kunnen geven. 
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2 Vaststellen agenda  
 
 

 
Ter vaststelling  

We constateren dat sommigen punten (jaarplan en schoolgids) eigenlijk vorige vergadering 
voldoende aan bod zijn geweest, zodat we daar niet veel tijd meer aan hoeven te besteden. 

 
3 Vaststellen verslag 11 juni 2020  

Bijlage 2 
 

 
Ter vaststelling  

Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen vastgesteld. Het kan op de website worden 
geplaatst. 

 
4 Ingekomen stukken 

 
 
 

 
 

Net na het verzend-klaarmaken van de vergaderstukken, is er een email van een ouder 
binnengekomen, gericht aan de directie en de MR-leden. We besluiten kort aandacht aan deze brief 
te besteden aan het eind van de vergadering. 
 

5 Informatie van de directeur, voor zover niet op de 

agenda 
 

 

 

 

Ter informatie 
 

De directeur doet kort verslag:  
- het team is in werkgroepen bezig met de verschillende thema’s uit het jaarplan, waaronder 

ook het verder onderzoeken van een wijziging van de schooltijden na de zomer 2021. Er 
heeft voor de zomer een peiling onder ouders plaatsgevonden en een meerderheid staat 
positief t.o.v. een wijziging van het huidige model naar een vorm van continurooster. We 
stellen vast dat het heel belangrijk is, om zo’n voorstel voor wijziging goed te onderbouwen. 
De oudergeleding van de MR heeft bij dit onderwerp instemmingsrecht.  

- Er is bovenschools overleg gaande tussen de algemeen directeur, Angèle Jahee met de drie 
schooldirecteuren om het onderwijs toe te rusten voor de toekomst, met de focus op 2032: 
vanuit die eindtermen bekeken, wat hebben onze leerlingen nodig om dan kansrijk de 
arbeidsmarkt te betreden. Bij het ontwikkelen van een visie in dit kader wordt gewerkt met 
het ‘Columbus-model’. Onder leiding van Angèle werken de drie scholen toe naar uitwerking 
hiervan in de eigen context. 

- Vanuit de richtlijnen i.v.m. Corona: in het geval, dat een leerkracht zich moet laten testen en 
dus minimaal twee dagen niet voor de klas kan staan, is er geen inval beschikbaar. Dan 
kunnen de kinderen uit die groep dus niet naar school; van de leerlingen wordt verwacht dat 
zij zoveel mogelijk thuis schoolwerk doen. Hierover zal op korte termijn een brief naar ouders 
uitgaan met nadere details. (We hopen dat ouders elkaar onderling willen helpen met 
opvang.) Ook als leerlingen thuis in quarantaine moeten blijven, kunnen zij thuis schoolwerk 
doen. 

 
6 Plannen nieuwe huisvesting, voortgang 

 
 
 

Ter informatie 
 

De bedoeling is dat in 2023 gestart wordt met nieuwbouw voor de Fortgensschool. De gemeente 
moet dit financieren, met door de overheid ter beschikking gestelde middelen. Omdat de gemeente 
Voorschoten krap in de financiën zit, heeft een deel van dit geld al een andere bestemming 
gekregen; er resteert nog 1,6 miljoen euro voor de nieuwbouw, terwijl bij de plannen voor een nieuw 
gebouw dat aansluit bij de onderwijsvisie, de raming uitkomt boven de 3 miljoen euro. 
De gemeente onderzoekt of de Nutsschool en de Fortgensschool een nieuw gebouw zouden kunnen 
delen (kostenbesparing). 
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De “Kadernota” is inmiddels in de gemeenteraad vastgesteld, ondanks veel kritische kanttekeningen. 
Bestuur en de algemeen directeur gaan in oktober weer met alle betrokkenen om tafel. Alert blijven, 
niet te veel afwachten blijft actueel. 
De PCSV blijft ook betrokken in het project ‘Circulair schools’, een initiatief van de provincie om 
scholen te ondersteunen in plannen voor verantwoorde (duurzame) nieuwbouw.  

 
7 Beveiliging gebouw, voortgang 

 
 
 

Ter informatie 
 

Voor de zomervakantie was er sprake van plaatsing van bewakingscamera’s bij de school door de 
gemeente, na een tweetal inbraken vorig schooljaar. 
Hierover is geen nieuws te melden; Dorien zal informeren bij de gemeente.  
 

8 Concept Jaarplan 2020 - 2021 
 

Bijlage 3 --- 
 

Het jaarplan is in vorige vergadering al afgehandeld. 
Inmiddels is er naast het korte overzicht een uitgebreider document vanuit het format van WMKPO, 
waarmee vanaf nu PCSV-breed gewerkt gaat worden. 
De concrete uitwerking van de plannen gebeurt binnen het team via werkgroepen. 

 
9 Actualiseren schoolgids 

 
 
 

--- 
 

Inmiddels staat een geactualiseerde versie op de website. Voor nieuwe ouders is overigens ook een 
papieren versie beschikbaar. 

 
10 Evaluatie hoogbegaafden aanbod Bijlage 4 Ter informatie 

 

In het verleden werd er met bovenschoolse ‘plusklassen’ gewerkt onder de naam Eureka. Vorig jaar 
is dit project omgezet naar aanbod voor deze leerlingen binnen de eigen school, waarbij de term 
Eureka niet meer gebruikt wordt. 

 
11 Talentontwikkeling op de Fortgensschool Bijlage 5 Ter informatie 

Op de Fortgensschool is het streven voor àlle leerlingen passend lesaanbod te creëren binnen de 

mogelijkheden van IPC (International Primary Curriculum: “Het streven van IPC is om kinderen te 
laten leren, zo effectief en leuk mogelijk, op basis van hoge verwachtingen. Leerlingen werken aan 
hun zelfvertrouwen en ontdekken volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook 
begrip leren hebben voor elkaar. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun 
klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – 

waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.”) 
Vanuit de PCSV is er één leerkracht, Peri Vos, aangesteld om de drie scholen te ondersteunen op het 
gebied van passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Binnenkort is hierover ook een 
scholingsdag voor het team. 
Binnen de Fortgens is er ook een leerkracht die specifiek hierop de focus legt, Carolien Baartman. Zij 
heeft gesprekken met leerlingen om met elk van hen te zoeken naar: waar ligt jouw frustratiegrens, 
hoe zet je die in om tot leren te komen.  

 
12 Tussenschoolse opvang (“overblijf”)  

 
Ter bespreking 
 

Een terugkerend punt is de onduidelijkheid in de communicatie tussen enerzijds Norlandia, die de 
tussenschoolse opvang verzorgt en anderzijds de ouders. Er is behoefte aan een aanspreekpersoon, 
bij wie ouders terecht kunnen. Nu lopen zaken soms via school,  waardoor de rollen onduidelijk zijn. 
Het lijkt nodig om regelmatig (bv 1 of 2 keer per jaar) met de opvang te evalueren om ook afspraken 
duidelijk te houden. 
Dorien zal hierover met Norlandia in gesprek gaan. 
 

pauze 
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13 Actielijst doornemen 

- MR-reglement (Berend) 
- (Email-)account MR 

 
 

Voortgang bewaken 
 

- Er wordt (nog steeds) gewerkt aan het vernieuwde GMR-reglement en de daarmee 
samenhangende MR-reglementen; het is nu bijna klaar. 

- Inmiddels heeft Berend toegang (met het wachtwoord) tot het emailaccount van de 
MR. Het is handig als alle MR-leden ook toegang hebben tot een digitale map in 
Sharepoint, waarin alle vergaderstukken kunnen worden opgeslagen. Het is 
belangrijk dat deze map op een afgeschermd deel zit. Berend zal dit verder 
uitzoeken. Nancy zal hierover gevraagd worden. 

 
14 Scholing (nieuwe) MR-leden  

 
 
 

Er is bij de MR-leden veel belangstelling voor scholing op het gebied van medezeggenschap, 
liefst in oktober/november 2020. Het meest efficiënt is het PCSV-breed -vanuit de GMR- 
organiseren van deze scholing, door iemand te vragen deze scholing op locatie te verzorgen. 

Als dit er niet van komt, dan kan elk MR-lid zelf initiatief nemen om deel te nemen aan een 
scholing, die door verschillende aanbieders opgezet wordt (vakbond, 
ouderbelangenvereniging e.d.) De PCSV beheert het MR-budget, bedoeld voor onder andere 
de hieraan verbonden kosten, dus die kunnen gedeclareerd worden bij de schoolleiding. 
 

15 Verslag GMR (Gemeenschappelijke MR) 
 

  

Er is nog geen GMR-vergadering geweest; die vindt volgende week plaats. 
Aan de GMR-leden wordt gevraagd de grote vraagtekens over te brengen, die gezet worden bij de 
gevolgde procedure rond de aanstelling van een beleidsmedewerker. Wij vragen ons af hoe de regels 
van medezeggenschap hier zijn toegepast. 
Wij vragen ons ook af voor welk probleem deze wijziging van de beleidsvoering een oplossing is. 
We zijn benieuwd naar de gemaakte afwegingen en de gevolgen hiervan voor de financiële 
begroting. 
 

16 Verslag OR (OuderRaad)  
 

 
 

Berend zou aanwezig zijn bij de OR-vergadering, maar was verhinderd en heeft afgesproken dat 
eventuele relevante punten na de vergadering aan hem zouden worden doorgegeven. Hij heeft 
daarna geen bericht ontvangen. 
 

17 Verdeling taken binnen de MR  
 

 
 

We streven ernaar in de MR bij de taakverdeling het voorzitterschap bij de oudergeleding en het 
secretariaat bij de personeelsgeleding (PMR) te leggen, omdat dit het meest efficiënt werkt.  
In de huidige situatie kiezen we ervoor het secretariaat ook bij één van de ouders te leggen, maar het 
notuleren van de vergaderingen bij toerbeurt te doen; de secretaris verwerkt dit dan in het vaste 
format van het verslag.  
De agenda wordt opgesteld door voorzitter + secretaris in overleg met de directeur, die de relevante 
stukken tijdig moet aanleveren (met toelichting). Er is een vaste aanspreekpersoon binnen de PMR 
voor de voorzitter en secretaris. 
De agenda en vergaderstukken worden tijdig verstuurd, zodat er twee weekenden zitten tussen 
ontvangst en vergaderdatum. 
Binnen een week na de vergadering stuurt de secretaris het concept-verslag rond; alle MR-leden 
reageren binnen een week met ‘akkoord’ of voorgestelde aanpassingen/correcties. Het -eventueel 
gecorrigeerde- verslag wordt bij de vergaderstukken van de volgende vergadering meegestuurd ter 
vaststelling. 
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Na vaststelling wordt het verslag op de website geplaatst (via Nancy Tebrugge, adm. medewerkster); 
tevens wordt er dan kort vermeld dat er een nieuwe MR-vergadering is geweest, waarbij vermeld 
wordt wat er aan de orde is geweest. Dit stukje wordt ook via Social Schools verspreid om ouders te 
informeren. 
 

naam  taak 

Berend Brasjen 

 

Ouderlid Voorzitter, tevens afgevaardigde in de GMR 

Bob Bennink 

 

Ouderlid Secretaris 

Debby van Riel 
 

Ouderlid  Afgevaardigde in de Ouderraad 

Jaap Booij Teamlid Afgevaardigde in de GMR 
Vaste aanspreekpersoon voor de oudergeleding. 

Marja van ‘t Wout Teamlid I.v.m. privé-omstandigheden vooralsnog niet 
aanwezig bij vergaderingen 

Quirine Moerman Teamlid 

 

Lid  

Per toerbeurt  notuleren 

 
De informatie op de website over samenstelling MR (met foto) wordt ook geactualiseerd.  
 
 

18 Check vergaderdata  
 

 
 

In de op de agenda vermelde data staan een paar foutjes; onderaan dit verslag staan de correcte 
data vermeld. 
 

19 WVTTK/Rondvraag  
 

 
 

We bespreken nog kort de ontvangen email van een van de ouders, die tevens gericht is aan de 
directeur. Het betreft een lijstje aandachtspunten, waarbij de ouder de eigen wensen kenbaar maakt. 
Volgende vergadering bekijken we in hoeverre dit ook input voor de MR is. De secretaris zal de ouder 
een berichtje sturen om dit te laten weten. 
 
 

 
 

Vergaderrooster 2020 – 2021 
Datum Locatie Onderwerpen 

Do 24 – 09 – 2020  Fortgensschool Afscheid aftredende leden. Welkom nieuwe leden. 
Verdeling taken. Nieuwbouw, 
hoogbegaafdenbeleid, tussenschoolse opvang, 
MR-reglement, MR-scholing 
 

Di 17 – 11 – 2020 
 

Fortgensschool Planning van de jaarlijks terugkerende 
onderwerpen 

Do 14 – 01 – 2021  
 

Fortgensschool  

Di 16 – 03 – 2021 
 

Fortgensschool  

Do 22 – 04 – 2021 
 

Fortgensschool  

Di 08 – 06 – 2021 
 

Fortgensschool  
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Do 01 – 07 – 2021 
 

Fortgensschool Reservedatum 

 

Actie lijst 
wie wat wanneer 

Sita Conceptverslag maken en rondsturen Voor 1 okt  

Sita - Vastgestelde verslag vorige MR-
vergadering via Nancy op de 

website plaatsen   
- nwe samenstelling MR vermelden 

op website met foto 
- kort tekstje maken over deze 

vergadering om ouders te 
informeren via website en Social 
Schools 

 

Voor 1 okt 

Allen Conceptverslag kritisch lezen,  
reageren naar secretaris 
 

Binnen week na ontvangst 

Allen Correcte vergaderdata in agenda 
noteren 
 

 

PMR 
 

Tijdelijke invulling plek van Marja in de 
MR 
 

Voor volgende MR-vergadering 

Berend 
 

Overleggen met Nancy over Sharepoint 
toegang digitale MR-map 
 

Voor volgende MR-vergadering 

Berend 
Jaap 

Opheldering vragen: 
- MR reglementen 
- MR-scholing 
- Aanstelling beleidsmedewerker 

Bij volgende GMR-vergadering 

Bob Overdracht secretarisschap  
 

Bob Reactie sturen naar ouder: 
ontvangstbevestiging, volgende keer 
inhoudelijk op de agenda 
 

 

Bob Eventuele reacties op het conceptverslag 
van deze vergadering verwerken. 
 

Vóór de volgende MR-vergadering 

Dorien Overleg met Norlandia 
 

Op korte termijn 

Dorien Contact met gemeente over 
beveiligingscamera’s 
 

Op korte termijn 

 
 

Tekst om ouders over deze vergadering te informeren via website en Social Schools: 
Vorige week heeft de MedezeggenschapsRaad van de Fortgensschool in de nieuwe samenstelling een enthousiaste start 

gemaakt. De aftredende leden werd bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren en de nieuwe leden werden van harte 
welkom geheten. Berend Brasjen gaat de rol van voorzitter op zich nemen en Bob Bennink neem het secretariaat voor zijn 
rekening. Tijdens de vergadering is naast de gebruikelijke agendapunten gesproken over o.a. de stand van zaken rond de 

nieuwbouwplannen, talentontwikkeling binnen IPC en de gevolgen van de Coronarichtlijnen voor het onderwijs. Het 
volledige verslag van deze vergadering kunt u eind november -na vaststelling in de volgende vergadering op 17 november- 
op de website inzien. Het verslag van de MR-vergadering van 11 juni wordt een dezer dagen op de website geplaatst.. 


