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MR Fortgensschool   Verslag   Donderdag 21-Apr-2022  

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

 

Documenten (bijlagen) bij deze vergadering: 

1. Verslag MR vergadering 11 maart2022 
2. Adviezen POVO 
3. Ondersteuningsniveaus  

Uitgenodigd: 

oudergeleding   

Berend Brasjen Voorzitter  

Bob Bennink Secretaris  

Debby van Riel   

 

personeelsgeleding   

Jaap Booij   

Carolien Baartman   

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 

• Opening om 19.07 
 

 
 
2 Vaststellen agenda  

 
 

Ter vaststelling  19.03 

• Agenda wordt vastgesteld 
 

 
3 Vaststellen verslagen  Bijlage 1 

 
Ter vaststelling  19.05 

• Het verslag van 10 maart 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld 

 
4 Ingekomen stukken 

 
  

 
19.08 

• Geen ingekomen stukken 
 
5 
 

Meningsvorming agendapunten met 
directie 

  19.15 

 
 
Uitnodigen Dorien, Directeur Ds. Fortgensschool 
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6 Overgang: POVO protocol bijlage 

 
Ter instemming 
 

19.20 

• Dit betreft het protocol van advies en overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet 
Onderwijs 

• Veel van het protocol is hetzelfde gebleven. 

• Wijziging:  
o Er is een verplichte heroverweging ingesteld, indien de eindcito een hoger advies 

geeft dan het gegeven advies. 
o De criteria zijn iets herzien 

• Het protocol wordt vastgesteld 
 

 
7 Ondersteuningsniveaus Bijlage Ter Instemming 

 
19.40 

• Achtergrond: 
o Doel om zaken inzichtelijk te maken naar ouders 
o Beschrijft wat er gebeurt als de school niet het ondersteuningsniveau kan aanbieden 

dat een individuele leerling nodig heeft. 

• Het protocol wordt vastgesteld 
 
 
8 Klachten overblijf groep 6 Bijlage Ter Instemming 

 
19.50 

• Er is een incident geweest tijdens de overblijf in groep 6 waarbij een aantal kinderen tijdens 
de lunchpauze de school verliet. Er is contact geweest met de ouders en overblijfjuf en de 
betreffende overblijfjuf komt niet meer op de Fortgensschool.  

• Aan ouders is gevraagd of een kind zichzelf mag afmelden tijdens de lunch.  

• Na de meivakantie gaan er activiteiten tijdens de lunch aangeboden worden. 

• 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. 

 
Pauze 
 
9 Update Jaarplan bijlages Ter informatie 20.20 

• Dit betreft een terugkerend item. 

• Hierin wordt dan onder andere besproken 
o Nieuwbouw,  

▪ De commissie (Romy, Anco, Dorien) in gesprek met de gemeente. Sybren en 
Louis van de gemeente voortvarend bezig.  

▪ Plan van wensen en eisen 
▪ Augustus 2024 moet het af zijn en in september intrek 
▪ Voorbereidingskrediet EUR 300.000 is door de Raad goedgekeurd. Dus er kan 

een architect/aannemer in de hand genomen worden. 
▪ Er is nog geen locatie. Kosten voor bouw stijgen. 

o Fiets schoolexamen kon niet doorgaan doordat de examinator (er is 1 vrijwilliger) 
Covid had. Voor de kinderen was dit een grote teleurstelling. De schoolleiding gaat 
kijken voor een alternatieve datum. 

o Ouder klankbord groep. Doel is om voor de zomer nog 1 avond te organiseren inzake 
het rapport. Volgend jaar graag weer mee door gaan, en weer (nieuwe) ouders 
vragen 
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o Leerlingenraad: dit wil de school volgend jaar weer invoeren. 
o Portfolio per kind besproken,  

▪ Digitaal portfolio is onderzocht en niet voor gekozen.  
▪ Het rapport wordt voor het kind geschreven (ouders informeren), en met 

zichzelf vergelijken. Losse cijferkaart (voor toetsten, niet vakken). Grafieken 
uit Gynzy. Losse vellen rondom IPC, waaronder reflectieverslag.  

▪ Cito gegevens beschikbaar in Parnassys, en niet met het kind besproken tot 
half groep 7 (PO-VO) 

o Formatie is rond, wordt nu doorgerekend en bij het volgende overleg besproken. Oa 
3 zij instromers. NPO gelden worden besteed aan onderwijsondersteuners. NPO 
gelden mogen een jaar langer worden gebruikt. In GMR besloten dat het Leraar 
Ondersteuners mogen heten met een betere vergoeding. 

o Norlandia,  
▪ Hoe staat het met het registratiesysteem voor vriendjes/vriendinnetjes? 

o Seksuele voorlichting. Hier werd niets mee gedaan. Daarom volgend jaar mee doen 
aan de Week van de Lentekriebels. MR stemt hier mee in  

o Onderwijs aan vluchtelingen,  
▪ Nu 2 kinderen en 2 leraren. Voorschoten voor Elkaar is er ook betrokken. 
▪ Vanaf 1 mei in Gemeentehuis 60 mensen op gevangen. Dan worden er 20 

kinderen verwacht, waarschijnlijk op de Richard Wagnerlaan.  
o Schoolplein vergroening.  

▪ The Lions gaan het plein vergroenen, tegels wippen, meer planten, 

insectenhotel.  

▪ Subsidie aanvragen Buitenleven. 

o Ter kennisgeving: nieuw aannamebeleid in Voorschoten voor leerlingen (dus 

Voorschoten breed). Kind kan op meerdere scholen worden aangemeld. Bij 3,5 geven 

ouders aan voor welke school ze kiezen. Kind doet maar op 1 school met de loting. Er 

wordt ieder jaar geloot. Er zijn voorrangsregels voor broertjes en zusjes.  

o Meegedaan met de verkiezing tot klasse werker. En de school is het ook geworden. 

Dit is positief voor (potentiële) werknemers.  

o Dorien gaat peilen welke leraren interesse hebben om toe te treden tot de MR, om 

de vacante plek van Jaap over te nemen.  

  
 
10 Bekostigingsbrief Bijlage Ter Informatie 

 
20.40 

• Dit punt wordt volgende vergadering besproken. 

 
 
Einde deel vergadering met Directeur 
 
 
11 Verslag GMR (Gemeenschappelijke 

MR) 
 

  20.45 

• Functiehuis: naast onderwijsassistenten zijn er nu Leraar ondersteuners toegevoegd in twee 
niveaus (A en B). 

• Financiële situatie besproken en die is prima 

• Strategisch personeelsplan wordt nog aan gewerkt.   

• Goede sfeer in de GMR. 

• Er is ook een bijeenkomst geweest met GMR en bestuur. Dit was een prima bijeenkomst. 
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12 Verslag OR (OuderRaad)  

 
 
 

20.50 

• Pasen, Koningsdagen, jaarafsluiting 

• Geen punten voor de OR 
 

 
13 Verslag OPR  

 
 
 

21.00 

• Ondersteuningsplan is vastgesteld en definitief. Komt dus naar de school. 

• Er is een nieuwsbrief vanuit de OPR. MR emailadres is aangemeld door Berend. 

• Meldpunt.oekraine@leiden.nl is een emailadres waar informatie kan worden gevraagd 
inzake de Oekraïense leerlingen. 

 

 
13 Actielijst doornemen 

 
 
 

Voortgang bewaken 
 

21.10 

• 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. 

 
 
14 WVTTK/Rondvraag  

 
 
 

21.15 

• Er zijn geen rondvragen 
 

 
15 Sluiting  

 
 
 

21.20 

• De vergadering wordt om 20.43 gesloten 
 
 
 
 

Vergaderrooster 2021 – 2022  

 

Datum Locatie Onderwerpen 

Di 21 – 09 – 2021  Fortgensschool  

Do 18 – 11 – 2021 Fortgensschool  

Di 25 – 01 – 2022 Fortgensschool  

Do 10 – 03 – 2022 Fortgensschool  

Do 21 – 04 – 2022 Fortgensschool  

Do 09 – 06 – 2022 Fortgensschool  

Do 30 – 06 – 2022 Fortgensschool Reservedatum, 
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