
Notulen VERGADERING

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

20 september 2022

19.30 uur – 21.00 uur

Locatie: Lerarenkamer Fatimaschool

Voorzitter: Oudergeleding (Rieneke)

Notulist: Personeelsgeleding (Marieke)

Aanwezig: Rieneke Moonen - van de Laar

(voorzitter), Maartje Hoevenaars, Lidia Palm,

Anneclaar Ferguson (oudergeleding), Demi van

Vliet, Audrey Hemler, Marieke Swinkels. Ruth

Berhane (personeelsgeleding)

1. Opening + welkom Audrey, Lidia, Anneclaar

2. AC uitleg financiën + reglement (vanuit AC door Leon-Paul)

Reglement wordt niet besproken, omdat Leon-Paul hier niet betrokken bij was.

Demi heeft aan Dennis (AC) en Wilma gevraagd om het reglement op te

schonen, omdat dit niet meer was veranderd sinds 2014. Demi ligt het

reglement toe.

- Er is een herstelactie geweest, omdat Wis-collect is blijven liggen vorig

schooljaar. Dit heeft te maken met het langdurig ziek zijn van Wilma. Ook is er

een nieuwe penningmeester gekomen. Nu is er een duidelijke oproep geweest

en vlak na 1 oktober komt er een nieuwe oproep, omdat de kinderbijslag dan

wordt ontvangen.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SojAyKlFnvAB6T6lGklZmmL2U8oauDMZ/edit#gid=1439231421


- Er wordt 5 euro per kind per jaar gereserveerd om voldoende geld in kas te

hebben voor het lustrum dat om de vijf jaar plaatsvindt.

- Er is dit jaar rekening gehouden met een groter uitvalspercentage (12,5%)

vanwege de stijgende kosten en inflatie.

- Koningsspelen en sportdag worden nog gecombineerd op de begroting.

- Toelichting versierplan: er wordt nieuwe duurzame versiering gekocht. Dit jaar

voor Sinterklaas en Pasen. Dit wordt gedeeltelijk vanuit de AC betaald en

gedeeltelijk door school.

3. Samenstelling MR 2022-2023

- Voorstelrondje

- MR verslag schooljaar 2021/2022 (Maartje neemt dit op zich)

- Website aanpassen (namen, foto’s, update notulen en vergaderagenda)

- MR-cursus (Ruth stuurt een datumprikker met voorkeur op donderdag)

4. Ingekomen post

Mail van een ouder binnengekomen met een vraag m.b.t. de inloop. Vanuit de

MR wordt de suggestie gedaan richting directie om de inloopdagen te

wisselen, zodat alle ouders in de gelegenheid zijn om op een dag binnen te

lopen.

5. Mededelingen

Vanuit ouders en school werd veel druk ervaren door de veelheid aan

activiteiten, waardoor dit schooljaar een aantal activiteiten zijn samengevoegd.

- Lustrumweek valt samen met schoolreis.

- Sportdag en Koningsspelen vallen samen.

- Avondvierdaagse en Cito vallen niet samen.

Rieneke schrijft hier een stukje over vanuit de MR voor in de Trede.

6. Plannen directie voor schooljaar 2022/2023 (vanuit leerkrachten)

- De wens is om meer samenhang te krijgen m.b.t. het eindadvies in groep 8

tussen de collega's van groep 7 en 8. Het voorlopige schooladvies kan altijd

aangepast worden. Dit kan een hoger advies worden, maar ook een lager



advies. Het voorlopige advies wordt opgesteld door de leerkracht van groep 7,

8, directie en intern begeleider. Het eindadvies wordt ook door de leerkracht

van groep 7, 8, directie en intern begeleider opgesteld. Dit wordt

gecommuniceerd naar de ouders van groep 7 en groep 8 op het moment dat

de adviezen gemaakt worden.

- Nieuwe rapport cyclus wordt dit jaar ook tussentijds geëvalueerd. Behoefte

vanuit de oudergeleding om de rapport cyclus opnieuw te communiceren naar

de ouders op het moment dat het eerste rapport er aan komt. Ruth koppelt dit

terug naar directie.

- Blits (methode studerend lezen) is bijna afgeschreven en de commissie

begrijpend lezen gaat op zoek naar een nieuwe methode.

- Overblijf: iedere leerkracht blijft nu 15 minuten extra in de klas om onrust in de

groep te voorkomen. De leerkracht geeft zo het goede voorbeeld aan de

overblijfkracht en kinderen zien dat overblijfkrachten en leerkrachten één

beeld geven.

7. Jaarplanning MR (zie ook hier) + terugkoppeling aan leraren en ouders

Zie linkje. Het idee is om iedere vergadering in te zoomen op een bepaald

onderwerp en hier langer over te spreken. De volgende onderwerpen worden

geopperd:

- huiswerk (8 nov)

- kennismakingsgesprekken (8 nov)

- uitstroomprofiel (17 jan)

- begroting + formatie (9 mei)

8. Status digitale portfolio (vanuit leerkrachten)

Schuift op naar de vergadering in maart.

9. Overblijven met Edith (vanuit ouders)

- Kosten en kwaliteit overblijfkrachten zijn een hekel punt bij ouders. Ouders

willen graag weten waar de kosten op gebaseerd zijn. Ouders halen

voorbeelden aan van andere scholen waar lagere overblijfkosten zijn. Waarom

https://docs.google.com/document/d/1Oan-mXuf4HYnSnoTRwcoJtIg-M-k3Vln1fo66X8zBAQ/edit


kost het overblijven op de Fatimaschool zo veel in vergelijking met andere

scholen? Ruth koppelt dit terug naar directie.

10. Gymzaal Zevenkamp (vanuit ouders)

Vraag vanuit de ouders: Wat is de overweging om te gaan gymmen op deze

locatie?

- Ook de leerkrachten zijn hier niet blij mee.

- Er was geen enkele gymzaal beschikbaar. Wilma en Dennis hebben in oktober

2021 aangegeven Sportbedrijf Rotterdam dat dit geen gewenste situatie is

vanwege de afstand, file en tijd die het iedereen kost. Helaas heeft dit niets

opgeleverd.

- Sportbedrijf Rotterdam deelt alle scholen in en hier heb je als Fatimaschool

zijnde geen inspraak in.

- Er is roulatie binnen de groepen (2x groep 7 en 1x groep 8) op tijdstip, zodat

iedereen evenveel hinder ondervindt van de files.

Behoefte vanuit ouders om te communiceren naar de desbetreffende klassen

dat de Fatimaschool geen invloed heeft op de locaties van de gymzaal en dat

dit door Sportbedrijf Rotterdam wordt georganiseerd. Het is een goed moment

om dit begin volgend schooljaar te communiceren aan de betreffende klassen,

zodat ouders begrijpen waarom deze locatie is toegewezen.

11. Actuele onderwerpen/ontwikkelingen

Geen.

12. Rondvraag

Geen.


