
 

NOTULEN VERGADERING 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

12 september 2016 

 

 
 
Aanwezig: 
personeelsgeleding:  Gert-Jan Blonk, Marije van Eijk, Michiel Kalishoek 
oudergeleding:  Stijn Gijtenbeek, Elmar Hemler, Rudolf Le Poole, Tijs van der Wielen 
namens de directie: Nicole van Dijk 
namens de RVKO: Brigitte Holland 
 
Afwezig: 
personeelsgeleding: Madelijn van der Vlis 
 

1. Toelichting huisvesting 
Brigitte Holland is te gast bij deze MR vergadering en geeft uitleg over het onderwerp 
huisvesting. Het gaat onder andere over recht op panden, recht op uitbreiding, renovatie, 
nieuwbouw, budgetten en wachtlijsten. We hebben enig inzicht verkregen over hoe de 
nabije toekomst eruit zou kunnen zien, maar zijn voor de toekomst van onze huisvesting voor 
een groot gedeelte afhankelijk van de plannen van de gemeente, die daarover nog niet 
eenduidig communiceert. 

  
2. Welkom nieuwe MR leden  

De eerste MR vergadering van het nieuwe jaar, met een voor een groot gedeelte nieuwe 
personeelsgeleding. We stellen ons even aan elkaar voor. 

     
3. Rol- en taakverdeling 

Michiel zal voortaan de ingekomen post bijhouden. 
    

4. Mededelingen Nicole  

 Er is een aanbod van boekhandel Coelers om tijdens de Kinderboekenweek een 
boekenverkoop op school te organiseren. Tien procent van de opbrengst komt ten 
goede aan de school. Hierin is nog geen beslissing genomen; 

 Dit jaar worden op school 3 avonden georganiseerd voor ouders, waarbij de volgende 
onderwerpen worden behandeld: 

o Opvoeden; 
o Motoriek van het jonge kind; 
o Leesbevordering; 

 Personeel:  
o Nieuwe leerkrachten, zoals voorgesteld in de trede; 
o Nieuwe conciërge, Martin. Hij is voor een periode van een week op proef. Hierna 

wordt gekeken of en op welke manier hij ingezet kan worden op de 
Fatimaschool; 



o Nicole en Kathelijne starten de Master of Education: professioneel meesterschap; 
o Om hierin te kunnen voorzien, heeft Masja vanaf heden 2,5 dag directie 

ondersteunende taken; 
o Marije, Gert-Jan en Brigitte zijn genomineerd voor leerkracht van het jaar van 

Rotterdam. 
 

5. Jaarplanning MR  
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende MR vergadering. 

   
6. Jaarverslag MR 

 Tijs maakt met terugwerkende kracht het jaarverslag van het schooljaar 2014-2015; 

 Elmar zal het jaarverslag maken van schooljaar 2015-2016; 

 Stijn zal het jaarverslag maken van schooljaar 2016-207. 

   
7. Aanpassen MR-site   

Michiel zal Ilona verzoeken de website-pagina van de MR te updaten. 

 
8. Sponsoractie avondvierdaagse 

Vanuit een ouder van een oud-leerling is het idee gekomen de avondvierdaagse te koppelen 
aan een goed doel. Het lijkt de MR ook een leuk en goed idee om geld op te halen met een 
activiteit die je anders toch ook al organiseert. Het doel dat de ouder van een oud-leerling 
oppert, voldoet echter niet aan de criteria die worden gesteld aan een inzamelingsactie (doel 
‘dicht bij en aansprekend voor kinderen’, vrijblijvend voor ouders).  De precieze invulling 
hiervan zorgt voor veel ideeën vanuit de MR. Nicole neemt deze ideeën in overweging bij de 
organisatie van de avondvierdaagse. Indien nodig, wordt dit later nog opnieuw besproken 
binnen de MR. 

      
9. Leerlingenaantal ontwikkeling 

De prognose waarmee de gemeente rekent, is dat de Fatimaschool in 2023, 725 leerlingen 
zal hebben. Op 1-10-2016 zal de Fatimaschool 562 leerlingen tellen.  
     

10. Rondvraag   
Een vraag van Tijs zwengelt een kort gesprek aan over de diversiteit van het team. Nicole legt 
uit hoe de samenstelling van het team voor een gedeelte vanuit de RVKO en de PABO 
Thomas Moore tot stand komt. 

 
Actiepunten: 

 Jaarplanning doorschuiven naar volgende vergadering    Elmar 

 Jaarverslag schooljaar 2014-2015 maken     Tijs 

 Jaarverslag schooljaar 2015-2016 maken     Elmar 

 Verzoek tot updaten website       Michiel 

 Ideeën vanuit MR rondom A4D in overweging nemen    Nicole 

 Notulen naar Tijs mailen       Michiel 
 


