JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2018-2019
Het overleg binnen de medezeggenschapsraad (MR) heeft als doel op te komen voor de belangen
van leerlingen, leerkrachten en ouders van de Fatimaschool. De bijeenkomsten zijn ook dit schooljaar
weer positief en harmonieus verlopen; de aanwezigheid van de directie tijdens de vergadering, de
open houding van alle betrokkenen en de transparante discussies geven de MR de ruimte om op een
prettige en constructieve wijze te kunnen meedenken, adviseren en invloed uit te oefenen over een
deel van het schoolbeleid.
Samenstelling MR
Naam
Lieke Withagen

Geleding
Ouder

Functie
Voorzitter

Andries Nek
Jessica Schiltmans

Ouder
Ouder

Lid
Lid

Katelijn Koelewijn
Gert-Jan Blonk

Ouder
Personeel

Lid
Lid

Marije van Eijk

Personeel

Lid

Janniek van den Berg
Madelijn van der Vlis

Personeel
Personeel

Lid
Lid

Lieke Withagen heeft dit schooljaar de voorzittersrol overgenomen van Stijn Gijtenbeek. De
oudergeleding is na het vertrek van Stijn aangevuld met Katelijn Koelewijn. Binnen de
personeelsgeleding hebben geen wisselingen plaatsgevonden. Marije van Eijk is na haar
zwangerschapsverlof weer aangesloten.
Behandelde onderwerpen
- Huisvesting
Het onderwerp huisvesting is veelvuldig besproken tijdens de MR-vergaderingen. De MR heeft
meegedacht over de communicatie richting ouders en is ook aanwezig geweest bij enkele
bewonersavonden. De MR heeft er vertrouwen in dat begin schooljaar 2019-2020 gestart kan
worden met de nieuwbouw.
- Schoolkalender & schoolgids
De schoolkalender en schoolgids zijn besproken en geaccordeerd.
- Begroting Fatimaschool
De begroting is besproken en de MR heeft een positief advies gegeven.
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Begroting AC
De AC begroting is besproken en akkoord bevonden. Daarnaast heeft de MR meerdere malen
contact gezocht met de penningmeester van de AC in verband met de kascontrole over het
vorige schooljaar.
Formatieplan en klassenindeling
Het formatieplan en de klassenindeling zijn gedeeld met de MR. De MR heeft met beide
ingestemd.
Vakanties 2019-2020
De vakantieregeling voor schooljaar 2019-2020 is door de MR vastgesteld.
Werkdruk
De inzet en opbrengsten van de impulsgelden voor werkdrukvermindering zijn besproken in de
MR.
Digitalisering betalingsverkeer
Op verzoek van de MR is onderzocht of diverse betalingsverzoeken, die vanuit school worden
gedaan, gedigitaliseerd kunnen worden. Dit zal vanaf schooljaar 2019-2020 mogelijk zijn.
Reclamebeleid
Naar aanleiding van een mail van een ouder is er in de MR uitgebreid stilgestaan bij het
reclamebeleid van de school. Met advies van de MR zijn vanuit de directie heldere richtlijnen ten
aanzien van het reclamebeleid opgesteld voor het team.
Vreedzame school
Schooljaar 2018-2019 is gestart met de methode van De Vreedzame School. In de MRvergadering is verdiepend gesproken over deze methode en is de oudergeleding meegenomen in
de aanpak.
Staking
Ook het onderwerp van het lerarentekort is een aantal maal besproken binnen de MR. De MR
beseft dat de Fatimaschool zich gelukkig mag prijzen dat zij hier in de dagelijkse praktijk
vooralsnog weinig last van heeft. De beslissing om wel/niet te gaan staken in het afgelopen
schooljaar is ook besproken met de MR, alsmede de communicatie richting ouders hieromtrent.
Website MR
De MR-pagina op de website van de Fatimaschool is herzien.

Voor meer informatie met betrekking tot de behandelde onderwerpen en/of de genomen besluiten
wordt verwezen naar de notulen op de website van de Fatimaschool. Vragen aan de MR kunnen te
allen tijde worden gesteld: mr@fatimarvko.nl.

