
Jaarverslag MR Fatima 2014/2015 
 
Inhoud van het jaarverslag 
- De samenstelling van de MR 
- De behandelde onderwerpen 
- Adviezen en instemmingen 
- Verkiezingen 
- Het overleg met het bestuur 
- Scholing / Presentatie 
 
Samenstelling MR 
 

Naam Geleding Zittingsperiode Functie 

Elmar Hemler OMR 2011 - 2017 Voorzitter 

Tijs van der Wielen OMR 2011 - 2017 Vicevoorzitter  

Rudolf LePoole OMR  Lid 

Stijn Gijtenbeek OMR  Lid 

Michiel Kalishoek PMR  Lid 

Isabel Rook PMR  Lid 

Anna Nood PRM  Lid 

Suzanne Reinders PMR  Tijdelijk lid 

Mirande Reiniere PMR  Lid 

 
OMR: Oudergeleding MR 
PMR: Personeelsgeleding MR 
 
Behandelende onderwerpen  
- School/jaarplan directie  
- Jaarplanning MR 
- Leerlingen aantal ontwikkeling 

2014 Prognose: 479 leerlingen – Daadwerkelijke telling: 478 leerlingen 
2015 Prognose: 509 leerlingen 

- Huisvesting 
o Huisvesting Schoolstraat 
o Aantrekken pand voormalige Matheusschool 
o Mogelijke andere uitbreiding  

- Kosten overblijven 
o Hoogte van het bedrag 
o Activiteiten tijdens het overblijven 
o Begeleiding tijdens het overblijven 

- Beleid omtrent meegeven van reclame- en promotiemateriaal aan de kinderen 
- Stoppen van de wandelservice van de Larikslaan/Vuurpijlstraat naar de Schoolstraat 
- Standpunt rondom discussie Sinterklaas en Zwarte Piet 

o De directie van de Fatimaschool volgt hierin het protocol van het 
Sinterklaasjournaal 

- Kerstviering 
- INK-model / enquete 



o De uitkomsten van de enquete waren zeer positief en in lijn met de 
verwachtingen 

- Taken, gang van zaken, bezetting en eigen functioneren MR 
- Schooltijden 

o Start- en stoptijden per  locaties,  
o Inloopmomenten per locatie 
o Bewuste  verschillen tussen de locaties zodat ouder de tijd hebben op beide 

locaties de kinderen te kunnen ophalen 
- Verkeersveiligheid rondom de schoollocaties en tussen de schoollocaties  
- Arbo & RIE rapportage 
- Ouderbijdrage 

o hoogte van het bedrag  
o bestedingsdoelen 
o beleid omtrent ouders die niet kunnen of willen betalen 

- Leerlingenraad 
o Doel 
o Taken en verantwoordelijkheden 
o Verkiezingen 

 
Advies 
- Positief advies voor de begroting van de Fatimaschool 
- Positief advies Arbo & RIE rapportage 
 
Instemming 
- Goedkeuring begroting AC (OMR) 
- Goedkeuring formatiebegroting en verdeling  Fatimaschool (PMR) 
- Goedkeuring Formatieverdeling 
 
Verkiezingen 
In het schooljaar 2014/2015 hebben er verkiezingen plaatsgevonden voor het lidmaatschap 
Personeelsgeleding MR. Michiel Kalishoek is tevens herkozen. 
 
Het overleg met de directie 
De directie van de Fatimaschool is tijdens de MR-vergadering aanwezig. Het overleg met de 
directie ten tijde van de vergadering en indien nodig buiten de vergadering verloopt positief,  
constructief en in goede harmonie. De MR ervaart een hoge mate van openheid en  
transparantie over de belangrijke onderwerpen binnen de school en krijgt de ruimte om 
over deze onderwerpen te kunnen meedenken, beïnvloeden en besluiten. 
 
Scholing / Presentaties 
ParnasSys / Leerling Volg Systeem & Sociaal-emotionele ontwikkeling kinderen 
IB’ers Eline Burghouwt en Kathelijne Lemmens hebben een presentatie gegeven, waarin de 
volgende onderwerpen aan bod zijn gekomen: 
• Algemene werkzaamheden IB; 
• Het volgen van kinderen op cognitief- en sociaal-emotioneel gebied; 
• Uitleg over vaardigheidsscore / dl / dle / niveau’s; 
• De overstap van niveau A, B, C, D, E naar niveau I, II, III, IV, V; 



• Groepsplannen en individuele plannen met meetbare doelen; 
• Differentiatie in instructies; 
• School- en trendanalyses en het vierjarenplan; 
• Inspectiekaart; 
• Advies voortgezet onderwijs; 
• Het sociaal-emotioneel leerling volg systeem ZIEN! 


