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

1. Opening & ingekomen post    Elmar 

2. Mededelingen door Nicole     Nicole 

 Jacqueline Spijkerman (intern begeleidster) is tot aan de zomer gekoppeld vanuit 

de RVKO aan de Fatimaschool. Ze neemt 3 groepen over. 

 De ouder-kindgesprekken zijn in een vergevorderd stadium. De kinderen gaan de 

komende weken met de leerkracht in gesprek op basis van het rapport. Zij vullen 

daarbij een vragenlijst in. Bij een volgende rapportperiode komt er ook een 

vragenlijst mee naar huis zodat ouders en kinderen zich kunnen voorbereiden op 

het rapportgesprek. Er zal op school wel de komende periode gewerkt moeten 

worden aan de bijbehorende termen (wat is zelfstandigheid, 

verantwoordelijkheid, concentratie, etc). Dit alles heeft tot doel een kind te 

betrekken bij de eigen ontwikkeling en de intrinsieke motivatie te stimuleren. De 

vragenlijst en het proces wordt gedeeld met de MR.  

3. Vervanging Rudolf (kandidaten?)   Allen 

 Lieke Withagen en Andries Nek hebben zichzelf kandidaat gesteld voor de 

vacature die Rudolph achterlaat.  

 Er zal een online poll gestart worden vanaf 21-11-2016. De sluitingsdatum is op 

29-11-2016. 

4. Huisvesting      Nicole 

 Vrijdag 25-11-2016 komt het bestuur en de gemeente op locatie om 'het plot' te 

bekijken. De verschillende mogelijkheden worden dan bekeken. Nicole laat na 

vrijdag de MR weten hoe het geweest is.  

5. Jaarplanning MR     Elmar 

 De jaarplanning is goedgekeurd. 



6. Jaarverslag MR      Tijs & Elmar 

 Het jaarverslag 2015-2016 is goedgekeurd en zal op de site geplaatst worden.  
7. Begroting Fatimaschool    Allen 

 Er is een positief advies afgegeven over de begroting voor 2016-2017. 
8. Begroting & Jaarcijfers AC    Allen 

 We nodigen de penningmeester van de AC uit voor de volgende MR-vergadering 
om de begroting & jaarcijfers te bespreken.  

9. Aanpassen MR site     Michiel 

 De groepsverdeling moet nog worden aangepast. 

 De nieuwe stukjes van de leerkrachten moeten nog een update krijgen.  

 De namen van de MR moeten nog een update krijgen.  

 Michiel gaat de opdracht uitzetten bij de beheerder van de website.  
10. Rondvraag      Allen 
11. Nieuwe foto      Allen 

 De stellen we uit tot het nieuwe lid toegetreden is tot de MR. 
 


