


Voorwoord

Het schooljaar 2021/22 begonnen we met frisse moed na 2 schooljaren met
Corona-lockdowns. Ook dit schooljaar moest er weer omgesprongen worden met
wisselende maatregelen vanuit de overheid, klassen in quarantaine, veel uitval onder
docenten, zelftests voor de bovenbouw. Maar een algehele schoolsluiting, op een week
extra kerstvakantie na, bleef gelukkig uit.

De MR heeft in 21/22 3 online bijeenkomsten gehad en 2 offline, waarvan de laatste met
name in het teken stond van het afsluiten van het schooljaar, waar geen officieel verslag van
is gemaakt.

Voorzitter
Het voorzitterschap rouleert binnen de oudergeleding. Dit jaar was Katelijn Koelewijn
voorzitter.

Nieuwe leden

Eind schooljaar 20/21 zijn er middels een verkiezing, na 4 aanmeldingen, 2 nieuwe leden
voor de oudergeleding gekozen. Rieneke Moonen en Maartje Hoevenaars, met beide 3
kinderen op de Fatimaschool, nemen enthousiast plaats in de MR. In de docenten geleding
werden zelfs 3 plekken opnieuw gevuld, Ruth Berhane, Demi van Vliet en Marieke Swinkels
namen de stokjes over van hun collega’s.

Samenstelling MR Schooljaar 2021-2022
Naam Geleding
Katelijn Koelewijn Ouder (Voorzitter)
Jessica Schiltmans Ouder
Maartje Hoevenaars Ouder
Rieneke Moonen Ouder
Britt van den Blink Docent
Ruth Berhane Docent
Demi van Vliet Docent
Marieke Swinkels Docent
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Behandelde Onderwerpen

Corona Update
Elke vergadering startte ook dit jaar helaas met een Corona update. Er waren  wisselende
maatregelen en de formatie bleef elke dag een uitdaging. Door voortschrijdend inzicht
werden de kerstvieringen een week vervroegd waardoor uiteindelijk alles heeft kunnen
plaatsvinden. Zelfs de kerstmusical van de groepen 6, al was het dan helaas online. De
kerstvakantie duurde een week langer, langere verlenging bleef dit jaar gelukkig uit.
Vanuit de MR werd met name de communicatie omtrent wijzigingen en nieuwe maatregelen
besproken. Grootschalig thuis onderwijs bleef uit, maar werd zo nodig wel ingezet voor een
klas of een deel van de klas. Docenten en ouders bleken wederom flexibel.

Ouderbijdrage/AC begroting
Zoals elk jaar schoven hiervoor namens de AC commissie Leon-Paul Quartel en Peter
Nobels aan. De gehele begroting werd besproken. Overgebleven budget na veel door
corona gemiste uitgaves zijn eind van het jaar 20/21 ingezet voor de feestweek in de laatste
schoolweek. In het schooljaar 21/22 kon van het overgebleven budget een extra schoolreis
georganiseerd worden.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 20/21 is niet verhoogd omdat niet alle activiteiten van
de activiteitencommissie door kunnen gaan of aangepast moesten worden in verband met
de corona maatregelen. Het bedrag bleef 57,50.
Op de AC uitgaven van het voorgaande jaar heeft een kascontrole plaatsgevonden door de
kascommissie.

NPO gelden
Alle partijen binnen de school zijn gehoord rondom de NPO gelden. De uitwerking van de
documenten is met de MR gedeeld. Voor schooljaar 21/22 betrof dit onder andere: Op
maandag wordt juf Patricia ingezet voor de bovenbouw ten behoeve van Begrijpend Lezen.
Op donderdag wordt juf Leonie ingezet ter ondersteuning van de middenbouw.

Nieuwe lesmethodes
Voor Begrijpend Lezen werd de nieuwe methode Leeslink dit jaar geïntroduceerd.  Tevens
een nieuwe methode voor Wereldoriëntatie: Naut, Meander en Brandaan. De evaluatie van
deze methodes zullen volgend schooljaar worden besproken.

Skills activiteiten
Tijdens de school overblijf waren er 2 periodes met Skills activiteiten. Kinderen konden zich
hier inschrijven voor uiteenlopende activiteiten van sport tot kunst. De activiteiten werden als
positief ervaren. Er leken wel meer kinderen over te blijven dan normaal, terwijl het juist
bedoeld was voor wat meer rust tijdens dit uur.

Schoolhond
Door directrice Nicole van Dijk werd een introductie gegeven van het plan van een
schoolhond. Eline Burghouwt, IB-er, heeft dit plan aangedragen. Zij zou graag met haar
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gezin een labradoodle willen opleiden tot therapiehond. Uit onderzoek is gebleken dat een
schoolhond rustgevend kan werken, hij kan troost bieden en verhoogd het vertrouwen van
leerlingen. Vanuit de MR werden enkele kritische vragen gesteld. Een Labradoodle is
hypoallergeen, hij zal een vaste plek hebben in de school en niet los rond lopen. In de trede
werd vooraf een introductie gedaan waarbij ouders werden uitgenodigd om vragen of zorgen
te delen. Sneller dan verwacht kwam Toby op school, en lijkt er nu al echt bij te horen.
Komend schooljaar zal er een evaluatie plaatsvinden van de meerwaarde van een
schoolhond. De training tot therapiehond kan pas starten als Toby 1.5 jaar is en hij over de
juiste eigenschappen blijkt te beschikken.

Rapportfolio
Komend schooljaar zal een overgangsjaar zijn voor een nieuwe opzet van zowel rapportage
als rapportgesprekken. Dit zal aan het begin van het nieuwe schooljaar merkbaar zijn omdat
er direct een kennismakingsgesprek zal plaatsvinden. Deze vervangt het 1e rapportgesprek.

TSO kosten
De overblijfkosten gaan volgend schooljaar omhoog. De afgelopen 10 jaar zijn de kosten
niet gestegen. Deel van de gestegen kosten zitten in het duurder worden van
boodschappen, Mundo en personeelskosten. Tevens wordt er nieuw
administratieprogramma ingezet, ‘overblijven met Edith’. Het doel is werkdrukvermindering
bij de directie. Voor ouders zorgt het voor maatwerk, je kan zo makkelijker losse dagen
afnemen. De overblijf wordt €2,75 per dag, 50 cent meer. De MR stuurt aan op goede
communicatie naar ouders. Het nieuwe systeem zal volgend jaar worden  geëvalueerd.

Begroting en formatie
Eind van het jaar werd door de directie de begroting besproken. Er werd uitleg gegeven over
waar verschillende inkomsten, zoals uit het samenwerkingsverband en het
schoolontwikkeling budget, aan werden uitgegeven. Er bleef voor komend schooljaar ruimte
voor de 9e kleutergroep ter tevredenheid van het MT. De formatie voor 22/23 werd
besproken, er deden zich gelukkig geen problemen voor door weinig uitstroom. Er zijn
komend schooljaar 3 groepen 3 van 29 leerlingen, Er zal voor deze groepen 5 dagdelen
extra ondersteuning zijn.

Aanstelling Gert-Jan Blonk
In maart 2022 vond er een verkorte sollicitatieronde plaats voor het aanstellen van een
tweede adjunct directeur. Met de groei van de school is er ook een toename aan de
hoeveelheid directietaken waardoor er ruimte en wens ontstond voor een tweede adjunct
directeur. De benoemingsadviescommissie, bestond uit een afvaardiging van de
oudergeleding en de personeelsgeleding van de MR, de bovenschools manager en
directrice Nicole van Dijk. Het College van Bestuur van de RVKO heeft na hen advies
besloten tot benoeming van Gert-Jan Blonk als adjunct-directeur op de Fatimaschool. Een
reeds bekend gezicht op school en een aanwinst binnen de directie.

Nawoord
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Aan het eind van het schooljaar namen we afscheid van Britt van den Blink, die de
Fatimaschool verlaat. Ook Kathelijne Koelewijn en Jessica Schiltmans namen na een lange
periode afscheid van zowel de MR als de Fatimaschool. Voor het nieuwe schooljaar zullen
er 3 nieuwe leden aanschuiven.
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