
JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD FATIMASCHOOL 2015-2016 

 

1. Taak en samenstelling Medezeggenschapsraad 

Doelstelling van de medezeggenschapsraad (MR) is  op te komen voor de belangen van  

leerlingen, leerkrachten en ouders van de Fatimaschool.  Om hieraan invulling te geven voert de 

MR periodiek overleg, veelal in dialoog met de directie van de Fatimaschool.   

De omvang van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op school. Onze MR bestaat thans 

uit acht leden: vier vertegenwoordigers namens het personeel en vier vertegenwoordigers 

namens de ouders.  

Verkiezingen bepalen wie er in de medezeggenschapsraad zitting hebben. De leden van de MR 

worden voor een periode van drie jaar gekozen. 

De MR bestond in het schooljaar 2015-2016 uit:  

 Elmar Hemler, voorzitter 

 Isabel  Rook, secretaris, leerkracht van groep 4b 

 Miranda Reinerie, leerkracht van groep 6B 

 Jente Boekee, leerkracht van groep 1/2F 

 Michiel Kalishoek, leerkracht van groep 8B 

 Rudolf Le Poole  

 Tijs van der Wielen  

 Stijn Gijtenbeek 

 

2. Besproken onderwerpen 

In het schooljaar 2015-2016 is de MR  zeven keer bij elkaar gekomen. 

Naast de vaste agendapunten die jaarlijks worden besproken, was het speerpunt van de MR voor 

dit schooljaar de huisvesting van de Fatimaschool in de toekomst. Hier is uitgebreid over 

gesproken met de directie en ook met Geert Brugman van het bureau bouwzaken van de RVKO. 

Daarnaast zijn onder andere de volgende zaken besproken: oprichting leerlingenraad, de 

begroting, het formatieplan en de klassenindeling , de vakantieregeling, schoolinspectierapport,  

koffieuurtjes directie,  begroting activiteitencommissie en nog vele andere zaken.  

Een korte samenvatting van een aantal besproken onderwerpen volgt hieronder: 

 

Huisvesting 

Door de groei van het aantal leerlingen heeft de Fatimaschool behoefte aan uitbreiding en 

verbetering van de huisvesting.  Nadat bekend was geworden dat de voormalige locatie van de 

Matheüsschool aan de Larikslaan, was toegewezen , aan de Fatimaschool hebben er vele 

gesprekken en overleggen op allerlei niveau plaatsgevonden.  

De huisvesting van scholen is een gemeentelijke aangelegenheid en de gemeente bepaalt dan 

ook waar en hoe scholen worden gehuisvest. De RVKO is voor haar scholen de gesprekspartner 

van de gemeente. De Fatimaschool stemt de wensen ten aanzien van de huisvesting weer af met 



de RVKO. Alleen uit deze vereenvoudigde “overlegstructuur” blijkt al dat er veel afstemming 

tussen partijen nodig is en dat gemeente en RVKO ook nog andere belangen behartigen dan 

alleen die van de Fatimaschool.  Dit alles zorgt voor langdurige procedures en een stroperig 

proces. De Directie en de RVKO hebben de MR goed op de hoogte gehouden van de (trage) 

voortgang  over de toekomstige huisvesting. In het beste geval zou aan de bouw/verbouw van de 

Fatimaschool op de locatie Larikslaan/Vuurpijlstraat kunnen worden begonnen in het schooljaar 

2017/18. Ook de mogelijke (tijdelijke) gevolgen voor de huidige locaties zullen in goed overleg 

met de MR worden  besproken. 

 

Oprichting Leerlingenraad 

In het voorjaar van 2016 is de leerlingenraad opgericht. De leerkrachten Isabel Rook en Janniek 

van den Berg hebben met succes de leerlingenraad opgestart. Daarbij mag zeker niet onvermeld 

blijven dat zij voor de werving van de leden een “vette” rap met “cool” filmpje hebben 

geproduceerd. Er was onder de leerlingen dan ook veel belangstelling voor deelname aan de 

leerlingenraad. Door een ingenieuze, objectieve en anonieme  aanmeldings-procedure zijn de 

beste inzendingen door Janniek en Isabel geselecteerd met uit elke leerlaag van de bovenbouw 

twee vertegenwoordigers.  

De MR ondersteunt van harte de oprichting en instandhouding van de leerlingenraad. Dit is een 

uitstekende stap  in het kader van de medezeggenschap van de leerlingen op school. De MR 

dankt Isabel en Janniek voor de vele inspanningen en het enthousiasme waarmee zij de 

leerlingenraad vorm hebben gegeven! 

 

Schoolkalender 

De schoolkalender met daarin verwerkt de schoolgids is besproken en geaccordeerd. 

 

Begroting 

De begroting van de school is besproken en goed gekeurd door de MR. 

 

Formatieplan en klassenindeling 

Het formatieplan en de klassenindeling is gedeeld met de MR. De formatie is anoniem op basis 

van een aantal criteria (man/vrouw, ervaring op de Fatimaschool, ervaring als leerkracht, etc)  

besproken.  Ook de klassenindeling is uitgebreid en constructief besproken met de directie. 

 

Vakantieregeling 

De vakantieregeling/planning  is voor schooljaar 2016-2017 vastgesteld.  

 

Schoolinspectie 

De schoolinspectie was positief over de ontwikkelingen op de Fatimaschool. De MR heeft school, 

de leerkrachten en de directie van harte gecomplimenteerd en gefeliciteerd met dit mooie 

resultaat. 

 

Koffie uurtjes directie 

De directie heeft dit jaar wederom een vervolg gegeven aan de “koffieuurtjes met directie”, 

waarin ouders kunnen binnenlopen en waarin zij vragen van uiteenlopende aard kunnen stellen 

aan de directie. De MR is van mening dat dit bijdraagt aan het informele en laagdrempelige 



karakter van de Fatimaschool. De MR is hier dus positief over en wil zo veel mogelijk aanwezig 

zijn bij deze koffieuurtjes. 

 

Begroting Activiteiten commissie 

De penningmeester van de activiteiten commissie (AC) heeft de realisatie van de begroting van 

2014-2015 en de begroting van 2015-2016 ter goedkeuring voorgelegd aan de oudergeleding van 

de MR. Met betrekking tot de begroting en de realisatie van de begroting van de 

Activiteitencommissie heeft, de oudergeleding instemming verleend. Mede dankzij het 

uitstekende beleid, waarin gedurende de afgelopen jaren,  jaarlijks een reservering voor het 

jubileum heeft plaatsgevonden, is ook het afgelopen schooljaar  financieel goed verlopen.  

 

Afscheid MR leden 

Aan het eind van het verslagjaar hebben drie  leden van de leerkrachtgeleding  hun deelname 

aan de MR beëindigd: Miranda Reinerie, Isabel Rook en Jente Boekee. Wij danken hen  voor hun 

uitstekende inzet en goede werk dat zij voor de MR hebben gedaan. De opvolging is inmiddels 

bekend. Zij worden in het volgende schooljaar opgevolgd door Marije van Eijk, Madelijn van der 

Vlis en Gert-Jan Blonk. 

 

3. Vooruitblik volgend schooljaar  

De vergaderingen van de MR zijn openbaar; ouders en leerkrachten zijn van harte welkom de 

vergadering bij te wonen. Indien u een vergadering wil bijwonen, verzoeken wij u dit van tevoren 

te melden een van de leden van de MR of directie, of per mail via mr@fatimarvko.nl.  

Bij vragen, ideeën en opmerkingen kunt u zich ook tot één van de leden van de MR persoonlijk 

wenden. Uiteraard kunt u ons ook mailen (mr@fatimarvko.nl).  De notulen van de vergadering 

worden op de website gepubliceerd en ook via de Trede zullen wij u op de hoogte houden.  

Samen met de nieuwe leden zal de MR zich in blijven zetten voor de belangen van leerlingen, 

leerkrachten en ouders. Tevens zal de MR het beleid en andere zaken positief kritisch blijven 

benaderen en waar nodig suggesties doen.  De MR gaat er vanuit dat de prettige  samenwerking 

en de open dialoog met de directie van de afgelopen jaren, zich ook in het komende schooljaar 

zal voortzetten.   

Ten slotte danken wij ouders, leerkrachten en directie voor de prettige samenwerking afgelopen 

schooljaar. De MR kijkt al uit naar het nieuwe schooljaar en zal zich weer met enthousiasme 

inzetten voor alle betrokkenen bij de Fatimaschool. 

 

 
 
 

 

 


