
 

 

NOTULEN VERGADERING 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

30 oktober 2017 

19.30 uur – 21.00 uur 

Personeelskamer Fatimaschool 

Notulist: Janniek 

 

 
 

Aanwezig:  Jessica, Lieke, Stijn, Andries, Marije, Gert-Jan, Madelijn en Janniek  

Afwezig:  X  

 

1. Welkom 

2. Ingekomen post 

Geen ingekomen post.      

3. Mededelingen 

a) Er was even onduidelijkheid of Nicole wel of niet aanwezig is. Stijn had begrepen 

dat ze er alleen aan het begin bij zou zijn, de anderen begrepen juist dat ze er 

alleen op basis van de agenda of ons verzoek bij zou zijn.  

Stijn gaat hier nog even achteraan en komt hier op terug.  

b) A.s. woensdag is er een studiemiddag over hoofdbegaafdheid voor leerkrachten. 

Doel: leerkrachten nog meer bekwaam maken binnen dit onderwerp.  

c) Lustrumweek: Hofpleintheater komt helpen met de opening. Dit neemt iets van 

werkdruk weg bij de leerkrachten en het zorgt voor een spetterende opening.  

d) Groepen 6 zijn gestart met kerstspel. Er komen mensen van het Hofpleintheater 

begeleiden. De twee klassen geven dezelfde voorstellingen, maar het kan zijn dat 

er een andere cast is zodat er meer ouders bediend kunnen worden.  

Meer informatie volgt vanzelf.  



e) In de groepen 6 t/m 8 start vanaf a.s. vrijdag Kanjertraining.  2 promovendi die 

onderzoek doen naar sociale vaardigheden. Zij hebben al twee keer een vragenlijst 

afgenomen en gaan deze resultaten gebruiken als basis voor de lessen. Elke les 

heeft dus een andere insteek. Er komen 2 trainers die aan de slag gaan met sociale 

vaardigheden.  

f) Vervanging is problematisch op dit moment. Wij hebben er tot nu toe weinig last 

van gehad, maar zullen er mogelijk wel meer last van krijgen. Er loopt nu een 

aantal mensen los, maar dit zal in de toekomst waarschijnlijk niet gecontinueerd 

kunnen worden. Tijdelijke contracten voor invalkrachten die zieke docenten vervangen 

worden uitgezonderd van de ketenbepaling in de Wet werk en zekerheid.  

Dr. Schaepmansschool heeft een brief gemaakt. Zie voorbeeldbrief in de bijlage.  

Vraag vanuit het MT, wat vindt de MR er van?  

- Wij willen zo’n brief alleen sturen als de nood echt hoog is  

- Heel goed letten op de formulering. Wellicht de oproep van hulp opa’s en 

oma’s eruit laten, maar algemeen houden of ze iemand kennen die bevoegd is. 

Dit klinkt voor ons als een soort noodkreet.  

- Is het mogelijk bevoegde onderwijsassistenten in te zetten?  

 

4. Lopende zaken 

a) Is er antwoord  gegeven op de e-mail rondom werken op blote voeten? Janniek 

gaat dit navragen. Zie actiepunten.  

b) Stukje in Trede over niveaugroepen, eerst langs MR om te bekijken.  

Geeft dit genoeg duidelijkheid?  

      (zie bijlage, graag eventuele op- of aanmerkingen naar Janniek) 

c) Stijn geeft aan dat de MR-pagina op de website een ramp is. Er wordt aangegeven 

dat er al langere tijd tegenaan gelopen wordt dat de MR-pagina op de site niet 

goed in elkaar zit. Marije stelt voor dat we Angelique vragen om dit bij te werken. 

Zie actiepunten.  

d) Stijn stelt voor om een vicevoorzitter aan te stellen. Als Stijn afwezig is, kan 

iemand anders het oppakken. Er komt geen vast schema: Stijn, Lieke, Jessica en 

Andries regelen dit zo nodig onderling.  

 



 

5. Huisvesting 

We zijn nog in afwachting van het besluit rondom de kruimelprocedure. Indien deze 

niet doorgaan, kunnen vergunningsaanvragen langer gaan duren. Is erg vervelend, 

maar afwachten is het enige wat ze kunnen doen.  

Het ontwerp wordt wel al op korte termijn gemaakt, deze dient als basis voor de 

bouwaanvragen.  

 

6. Betalingsverkeer digitaliseren 

Er kon een tijdje niet betaald worden. De overstap van ABN AMRO naar ING is 

geslaagd. Het verzoek is een pinautomaat op school. Gert Jan wilde een 

betalingsmodule regelen maar daar kregen we geen akkoord voor van het bestuur. 

Het bestuur neemt zijn voorstel wel mee. Tot die tijd blijven de 

betalingsmogelijkheden zoals ze nu zijn.   

 

7. Vernieuwde opzet ‘plusklas’  

Dit schooljaar zijn we het aanbod van verrijkende- en verdiepende materialen binnen 

de eigen groep nog meer in doorgaande lijn aan het brengen. De groepsleerkracht 

houdt de ontwikkeling van alle leerlingen goed in de gaten en waar nodig wordt het 

reguliere programma aangepast en worden er extra uitdagingen aangeboden. 

Voor sommige meer- en hoogbegaafde kinderen geldt dat zij op een andere manier 

begeleid moeten worden om tot optimale ontwikkeling te komen. 

Vanaf eind september gaan we daarom werken met een plusgroep, ofwel de 

MINDgroep, waar deze kinderen 1,5 uur per week naartoe zullen gaan. Juf Denise te 

Riele is vanaf dit schooljaar twee dagen per week op onze school werkzaam als 

specialist hoogbegaafdheid en leerkracht van de MINDgroep. 

  

Het is goed te vermelden dat kinderen die het vorige schooljaar zogenaamde 

'plusleerlingen' waren, niet automatisch in de MINDgroep terecht zullen komen. In 

overleg tussen de groepsleerkracht, intern begeleidster en de MINDgroep leerkracht 

zal worden bekeken welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Het is niet 

gezegd dat kinderen die meedraaien in deze groep, daar een blijvende plek in hebben. 



We zullen constant blijven evalueren en beoordelen wat een kind op dat moment in 

zijn ontwikkeling nodig heeft en of de MINDgroep daar een zinnige bijdrage aan kan 

leveren. 

 

8. Schoolbegroting 

De begroting is nog niet af. Het format wordt door het bestuur geleverd. De 

verwachting is dat de begroting in december op de agenda komt.   

Realisatie 2017 is allemaal volgens plan, behalve ICT.   

€80.000 boven investering, maar dat wordt in de komende 3 jaar beetje bij beetje 

afbetaald. RVKO heeft voorgeschoten.  

 

Stijn geeft aan dat er in het regeerakkoord staat dat de MR instemmingsrecht heeft 

in de begroting.  Gert-Jan gaat dit uitzoeken, zie actiepunten. 

 

 

9. AC begroting   

Nog niet goed gekeurd wegens te veel vragen.  

Elmar heeft het idee gehad om een soort ‘kascontroleur’ in het leven te roepen. Stijn 

neemt contact met Elmar op omdat hij hier nog niets van heeft gehoord. Tot nu toe is 

dit nog niet via de mail gelukt, dus Marije gaat hem aanschieten als ze hem op school 

ziet. Zie actiepunten.  

- Wat is het doel van de reserve?  Vrijwillige ouderbijdrage wordt door veel 

ouders betaald. Goed om te verantwoorden wat er met het geld gaat 

gebeuren. Iets in de pot houden extra is logisch. Hier hebben we een goede 

investering voor kunnen doen.   

- Inkomsten zijn niet bijgewerkt. Deel realisatie is al gedaan.  

- De penningmeester wordt uitgenodigd voor volgende vergadering.  

Zie actiepunten. 

- Verschil tussen scholen waar vrijwillige ouderbijdrage voor ingezet wordt.  

Waar kan het geld van de vrijwillige ouderbijdrage aan uitgegeven worden? 

Wie heeft hier eindzeggenschap over? Als er geen duidelijke reden voor is, zou 

de bijdrage omlaag kunnen.  Is het bedrag vastgesteld of is hier nog 

spelingsruimte?  

 



10. Jaarverslag 16-17  

Dit is een korte samenvatting van het jaar, die wordt geschreven voor iedereen die de 

notulen leest. Dit verslag komt op de MR-pagina.  Draagt bij aan de zichtbaarheid van 

de MR. Iedereen heeft het verslag goedgekeurd.   

 

11. Speerpunt(en) MR 17/18 

- Zichtbaarheid MR (met als mogelijk gevolg meer input) 

- Nieuwbouw 

- Jessica stelt voor om met de oudergeleding bij elkaar te komen om jaarplan 

school door te nemen en hier mogelijk nog speerpunten uit te halen 

- MIND-groep volgen (communicatie, hoe loopt het) 

 

12. Behoefte cursus MR 

Stijn gaat een cursus voor de MR voorleggen aan Nicole. 

Bij VOO heeft hij een prettige cursus gevonden. Er zijn verschillende basiscursussen. 

Jessica gaat dit oppakken, zie actiepunten.  

 

13. Rondvraag  

- Lieke: nieuwe stakingen? Gert- Jan geeft aan dat er nu gepeild wordt op facebook. 

Niet alle onderwijsbonden gaan gelijk mee. Men vond de teksten van Arie Slob 

bemoedigend, maar nog niet gelijk doorslaggevend. Het idee is 2 dagen achter 

elkaar te staken. PO in actie 86% actiebereidheid. De komende week komen de 

bonden bij elkaar. Daarna komt er vanzelf een peiling op de Fatimaschool en 

communiceren wij verder hoe en wat.   

- Lieke: deze week vanuit PPO komt er een vragenlijst over de werkdruk in relatie 

met passend onderwijs en jeugdzorg. Als wij hem krijgen graag invullen.  

 

 

Er wordt gesproken over de formatie. Afgelopen jaar was er weinig tot geen ruimte 

om dit met elkaar te bekijken. Vandaar dat voor komend jaar deze vraag bij de 

directie wordt neergelegd, zie actiepunten. Welke behoefte heeft een groep en in 

hoeverre komt de leerkracht overeen met deze behoeften?  Hoe worden deze behoeftes 

bepaald?   

 

 

 

 



Actiepunten:  

 

Vragen aan Nicole:  

 N.a.v. punt 3F:  Is de nood op de Fatimaschool echt zo hoog, als de loslopende 

mensen weg zijn?  

 N.a.v. punt 5: Wie of wat maakt nu bezwaar rondom de kruimelprocedure?  

 N.a.v. punt 6: Hoe staat de digitalisering van het betalingsverkeer er voor?  

 MR wil graag samen de formatie bekijken. Als de directie zo mogelijk de formatie 

volgens de jaarplanning kan aanleveren, is er voldoende tijd en gelegenheid om 

dit te bekijken. MR wil ook graag meegenomen worden in de stappen 

voorafgaand aan de formatie.  

 

@ Stijn, graag de volgende punten op de nieuwe agenda zetten:  

 Voorbeeldbrief vervanging. Wat vinden wij hiervan?  

 Schoolbegroting 2017  

 MR-pagina opgeschoond  

 MIND-groep en plusklas  

 Cursus MR navragen bij Nicole  

 Kerstviering  

 Stuk uit NRC doorsturen over regeerakkoord  

 Peter Nobels uitnodigen voor volgende vergadering rondom AC begroting 

(vooraf e-mail met zaken waar we het over gaan hebben)  n.a.v. daarvan met een 

aantal bij elkaar komen om er iets concreets van te maken: ouderbijdrage en 

overschot 

- Welk bedrag wil je reserveren voor een kind bij de lustrumweek? 

- Waar blijft de realisatie van de verschillende onderdelen en de inkomsten? 

- Er blijft €7.000 over, dan is er al €6.000 overgeschreven op reserve. Dan hoef 

je dat niet nog een keer te reserveren? Blijft opstapelen. 

- Waar kan de ouderbijdrage aan worden uitgegeven?   

- Waar komt de €3.500 vandaan die bij A4D inkomsten en uitgaven staat?  

 



 

 

@ Gert-Jan:  

 Gert Jan gaat met Angelique kijken hoe de website MR-pagina er beter uit kan komen 

te zien.  

 Juiste informatie bijwerken. (MR is niet aanwezig bij koffie uurtje) 

 Hoe het zit met instemmingsrecht rondom (regeerakkoord),  wanneer is het van 

kracht en voor wie geldt het? 

 

@ Marije: 

 Elmar aanspreken hoe het staat met de kascommissie. Wellicht met iemand erbij.  

Evt. in Trede een oproep doen. 

 Contact opnemen met Angelique rondom de website MR – pagina.  

 

@ Janniek: 

 Stukje over de niveaugroepen in de Trede komt, na goedkeuring van de MR.  

 Checken of reactie op mail ‘werken op blote voeten’,  opgepakt is door de 

onderbouw 

 

@ Jessica:  

 Verdiepen in goede cursus MR.  

 Voorstel  sturen  om met oudergeleding bij elkaar te komen 

 

 


