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MR PCSV    Verslag   Dinsdag  21-Sep-2022 

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

 

Documenten (bijlagen) bij deze vergadering: 

1. Verslag MR vergadering 1 juli 2021 (volgt) 
2. Jaarplan MR en vergaderplanning  
3. Scholing (G)MR 
4. Concept jaarverslag MR van vorig schooljaar  (volgt)  
5. jaarplan van de Fortgensschool 2021-2022 
6. Strategisch HR beleidsplan SHR PCSV Voorschoten concept 3 180521 (1) 

 

Uitgenodigd: 

oudergeleding   
Berend Brasjen   

Bob Bennink   

Debby van Riel   

 
personeelsgeleding   

Carolien Baartman    

Karin Vletter   
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 

... 

 
 
2 Vaststellen agenda  

 
 

Ter vaststelling  19.03 

- Punt 8 komt te vervallen 
 
3 Vaststellen verslag 30 juni 2022 Bijlage 1 

 
Ter vaststelling  19.05 

- Akkoord 

 
4 Ingekomen stukken 

 
 Bijlage 

 
19.08 

- Brief Martijn Dozy. Wordt besproken. 
 
5 Concept jaarverslag MR van vorig 

schooljaar bespreken ten behoeve van 
de jaarvergadering, vaststellen en 
openbaar maken; 

  19.10 
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- Dit verslag wordt nog gemaakt. Daarna wordt het via email rondgestuurd. 
- Op de volgende vergadering gepresenteerd. 

 
 
6 Vaststellen van de verdeling van de 

taken binnen de M.R (voorzitter, 
secretaris, GMR, Ouderraad)   

  19.15 

- Berend Voorzitter 
- Bob Secretaris 
- Debby ouderraad 
- Karin en Berend GMR 

 
 
7 Scholingsbehoeften MR inventariseren 

en daarop actie ondernemen   
Bijlage  19.20 

- Geen behoefte aan scholing 
 
8 Vaststellen jaarplan MR en 

vergaderplanning 
Bijlage  19.23 

-  
 
 
9 Uitnodigen ouders voor 

jaarvergadering 
  19.27 

- De volgende vergadering.  
- Twee weken van te voren aankondigen 

 
 
10 Meningsvorming agendapunten met 

directie 
  19.28 

- Taakbeleid. Nu wordt er per taak verdeeld. Er bestaat het risico dat leerkrachten zich 
verplicht voelen om taken op te pakken. Nieuwe leerkrachten (incl zij instromers) minder of 
geen taken.  

 
Uitnodigen Dorien, Directeur Ds. Fortgensschool 
 

11 Vaststelling schoolgids volgend 
schooljaar 

Bijlage Ter Instemming Ouders 
 

19.30 

• Deze is per email goedgekeurd 

• Intussen staat de schoolgids online 

• Foto's gaan geupdate worden. De foto's zijn gemaakt.  
 

12 Vastellen Nascholingsplan volgend 
schooljaar 

Bijlage Ter Instemming Personeel 
 

19.45 

• Is onderdeel van het jaarplan en daar opgenomen.  

• Ingestemd door het personeel.  

 
 

13 Vaststellen Schoolplan Bijlage Ter Instemming 
 

20.00 

• Dit jaar gaat er een nieuw schoolplan gemaakt worden. Dit is voor 4 jaar, en loopt in 2023 af. 

• Het schoolplan gaat dus over 4 jaar, en hieruit komt ieder jaar een jaarplan uit voort. 

• In 2022 voorbereidende werkzaamheden door school. In 2023 zal het in de MR worden 
besproken en uiteindelijk goedgekeurd worden in de MR. 
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14 Evaluatie taakbeleid aflopend 
schooljaar en vaststellen taakbeleid 
komend schooljaar 

Bijlage Ter Instemming Personeel 
 

20.10 

• Iedereen krijgt een taak. 

• De coordinator van een taak en in de vergadering zullen taken worden verdeeld.  

• Leerkrachten uit (G)MR hebben al een stevige taak.  

• Zorg dat nieuwe leerkrachten zich genoodzaakt voelen om te veel taken op te pakken. 

• We houden vinger aan de pols en evalueren in januari (agenderen) 
 
 
15 School rapportage 2021-2022 Bijlage Ter informatie 20.20 

- Opgestled door de IB-ers 
- Opbrengsten op rekenen nemen af: 

o In hogere groepen lagere score 
o Drukkere groepen scoren lager. Sociaal welzijn scoort ook vaak lager. 
o De school is aan het zoeken hoe om te gaan met (digitaal) rekenen. Bbv nu op papier 

ook weer rekenen.  
- 0 leerlingen met een arrangement. Dit betekent dat er voor geen leerlingen gelden zijn 

aangevraagd bij PPO.  
- De school stelt de norm zelf omhoog bij. Daarom de lijken scores lager. 
- Schoolweging is vastgesteld op basis van demografie. Fortgens heeft een lage schoolweging, 

en moet dus hoge opbrengsten hebben.  
- Score eindcito was prima en bovengemiddeld.  

 
 
16  Jaarplan 2022-2023  

 
Ter informatie 20.30 

- Jaarplan komend schooljaar 
- Jaarplan met heldere doelen. Rust, regelmaat en begrenzen.  
- Portfolio en burgerschap zijn thema's. 

o Op 6 oktober een vergadering over Portfolio. Dan liggen er een paar voorbeelden van 
portfolio's ter bespreking.  

- Ipv functionering en beoordelingsgesprek op zoek naar iets nieuws gegaan. Dit is waarderend 
gesprekscyclus geworden. Daarin bespreek je wat het beste is van jou. Begin met iets wat 
goed is gegaan, dan uitvragen waarom, iemand dus in zijn kracht zetten. Dan hoe kun je het 
nog beter maken. En doelen stellen. Goede elementen kunnen ook in het onderwijs naar 
leerlingen gebruikt worden.  

 
 
17 Scholingsplan Fortgensschool 2022  

 
Ter instemming personeel 20.40 

- Ingestemd met het scholingsplan. 
 
Pauze  

-  
18 Corona protocol Bijlage 

 
Ter advies 21.00 

- Gekozen wordt om te kiezen voor regelmaat en kwaliteit van onderwijs. Dus kernvakken 
moeten goed onderwezen worden. Dus in scenario rood gaan de kinderen halve dagen naar 
school (afwisselend in twee groepen), en is de focus op kernvakken. 

- In alle scenario's: als een kind in quarantaine zit, krijgt hij onderwijs in de kernvakken (dus 
alleen in de ochtenden). 

- Als de leraar in quarantaine zit en geen klachten heeft, geeft hij thuis les in de kernvakken. 
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19 Internetbeveiling wachtwoorden. Brief 
Martijn Dozy 

Bijlage ? 21.10 

- Wordt opgepakt door Denise en is per email afgerond.  
 
20 Rapport Portfolio  

 
Ter advies 21.10 

- Reeds besproken.  
 
21 Norlandia  

 
Instemming ouders 21.10 

- Er staat met Naschoolse en Tussenschoolse opvang een gesprek gepland 
- Alle plannen die er waren, die zijn weer gestopt 
- Aanspreekpunt gaat – na 20 jaar – weg.  
- Wordt vervolgd 

 
22 Nieuwbouw  

 
Advies MR 21.30 

- Geen updates op dit moment.  
 
23 Aanname beleid Voorschoten  

 
Ter instemming 21.30 

- Wordt doorgeschoven omdat er nog overleg gaande is met de andere scholen.   
 
 
24 Bestemming ouderbijdrage en 

verantwoording daarvan 
 
 

Ter Instemming voor 
Ouders, ter Advies van 
Personeel 

21.40 

- Dit gaat bij de Fortgensschool via de Ouderraad. De ouderraad vragen hun jaarplanning en 
jaarverslag met financiële verantwoording met de MR te delen. 

 
 

25 Update jaarplan Bijlage Ter Instemming Ouders 
 

19.15 

 
- Inspectiebezoek 10 oktober 
- Musical ook voor andere groepen 
- Maatje project richting nieuwe ouders 
- Meedoen aan week van de lentekriebels (seksuele voorlichting) 
- Aandachtstraining wordt gegeven door juf Karin 
- Subsidie aanvraag voor de verbetering van basisvaardigheden voor rekenen en burgerschap. 

Is in aanvraag.  
 
 
26 Vaststellen jaarplan MR en 

vergaderplanning.    
Zie 
voorstel 
onder 

Ter Instemming  
 

21.50 

- De vergaderplanning is aangepast 
 
 

Einde deel vergadering met Directeur 
 
27 Actielijst doornemen 

 
 
 

Voortgang bewaken 
 

21.55 

- Berend: De MR gaat een concept brief opstellen aan Norlandia met het verzoek tot een 
registratiesysteem waarin i) we kunnen zien of de kinderen er zijn, ii) ouders kunnen 
aangeven dat kinderen tijdens de lunch van school weg mogen. 

To do: Agenderen volgende meeting 
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28 Verslag en Feedback GMR 12 sep 

(Gemeenschappelijke MR) 
 

  22.00 

- Workshop waarderend gesprekscyclus 
- Afscheid Angel 
- Vraagstuk of doorgaan als Vereniging, of Stichting, of wellicht aansluiten bij een andere club.  

 
29 Verslag OR (OuderRaad)  

 
 
 

22.10 

- Er was nog geen OR vergadering geweest 
 
 
30 WVTTK/Rondvraag  

 
 
 

22.15 

- Er wordt een aandachtstraining gegeven door Karin Vetter. 
o MR wil graag op de hoogte gehouden worden 
o In groep 5, 6, en 7. Later in het jaar ook in andere groepen. Het wordt gezien als 

onderdeel van het standaard onderwijs, dus alle leerlingen doen mee. 
o Groep 8 heeft het vorig jaar gedaan.  
o Het is een vaardigheid die wordt aangeleerd, niet omdat er een probleem is.  

 

 
31 Sluiting  

 
 
 

22.20 

... 
 
 
 

Vergaderrooster 2022 – 2023 (VOORSTEL) 
 

Datum Locatie Onderwerpen 
Di 22 – 09 – 2022 Fortgensschool  

Do 17 – 11 – 2022 Fortgensschool Jaarvergadering 

Di 24– 01 – 2023 Fortgensschool  

Do 16 – 03 – 2023 Fortgensschool  

Di 18 – 04 – 2023 Fortgensschool  

Do 01 – 06 – 2023 Fortgensschool  

Di 20– 06 – 2023 Fortgensschool Reservedatum 

Opmerking: de reservedatum heb ik een week naar voren gehaald ten opzichte van vorig jaar, omdat 

deze toen door eindejaarsdrukte niet meer paste. 


