
NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Datum : 20-04-2021
Oudergeleding : Lieke Withagen, Katelijn Koelewijn,

Jessica Wit (voorzitter), Andries Nek
Personeelsgeleding : Britt vd Blink, Marieke Swinkels, Nicole van Dijk
Notulist : Marieke Swinkels

1. Opening van de vergadering

2. Ingekomen stukken

Geen.

3. Acties n.a.v. vergadering 09/03 (zie notulen)

- Britt heeft op 23-03 gemaild i.v.m. een online ouderbijeenkomst van HALT. Dit is mogelijk en als

wij een datum prikken, dan kunnen we hier (kosteloos) gebruik van maken. Britt zet deze

informatie op de drive. Britt vraagt nog even na of deze webinar specifiek voor de Fatimaschool

gemaakt wordt en in overleg met Nicole en betrokken leerkrachten wordt een datum geprikt.

- Vier ouders hebben zich gemeld n.a.v. het terugvragen van de TSO-kosten.

- Voorstel AC: nieuwe schooljaar bekijken op welke manier het geld kan worden besteed vanuit de

reserveringen. Voorstel vanuit de MR: graag een begroting aan het begin van het schooljaar delen

met de MR, om zo inzicht te krijgen op de budgetten en waar het geld aan besteed wordt. Tijdens

de eerste bijeenkomst van de MR in september wordt de voorzitter van de AC uitgenodigd om

toelichting te geven op de gereserveerde bedragen. Er zijn al drie picknicktafels aangeschaft die

zijn bekostigd door het bestuur. Zo kan het dakterras gebruikt worden. Het zou fijn zijn als er nog

drie picknicktafels kunnen worden aangeschaft vanuit de AC.

4. Mededelingen

- Schoolreisje van dit jaar verschuift naar september. Het geplande schoolreisje voor schooljaar

2021-2022 blijft staan, waardoor de kinderen in het nieuwe schooljaar twee keer op schoolreisje

gaan.

5. Formatie

- Er komt een extra groep 3 bij, dus vier groepen in totaal. Dit wordt bekostigd vanuit het Nationaal

Programma Onderwijs .

- Wellicht start er nog een instroomgroep gedurende schooljaar 2021-2022. Afhankelijk van het

aantal inschrijvingen zal worden bekeken in welke vorm deze instroomgroep zal starten.

- Belangrijk om nu al nieuw personeel te werven om zo het budget vanuit NOP te kunnen inzetten.

Het betreft dan een tijdelijke uitbreiding van het WTF.

- Er is extra uitbreiding op het gebied van bewegingsonderwijs, waardoor alle groepen

bewegingsonderwijs van een vakleerkracht krijgen.

https://docs.google.com/document/u/0/d/16S7WUTf52CEvgfvShNeFyS3YrgK2F5ybTJ2I_SgyXlo/edit


Schoolbegroting 2021-2022

- Subsidie: Schoolontwikkeling budget (is vanuit de gemeente) wordt ingezet voor personeel. Er is

ook nog subsidie voor burgerschap en dit bedrag wordt ingezet voor de methode van De

Vreedzame School.

- Budget voor professionalisering: Rotterdamse Lerarenbeurs komt er nog bij, afhankelijk van de

aanvragen vanuit het personeel. Vanuit de normjaartaak van leerkrachten zijn er ook extra uren

ingeruimd en deze uren kunnen worden ingezet voor professionalisering.

6. De  stand van zaken schoolscan NPO

- Er wordt nu al geld uitgegeven van het extra budget, bijvoorbeeld voor personeel dat wordt

ingezet voor het afnemen van mijlpalen toetsen en vervanging i.v.m. corona.

- Nicole probeert nu al boventallig personeel aan te nemen vanuit het extra budget, omdat het

lastig is om personeel te vinden (schaarste).

Op 8 juni is dit het enige onderwerp op de agenda en dan kunnen we het complete plaatje

bekijken en instemmen.

7. Mediawijsheid - enquête

Donderdag 1 juli borrel/etentje.  Dan zullen we dit onderwerp bespreken.

8. Rondvraag

Geen.
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