JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2017-2018

Het overleg binnen de Medezeggenschapsraad (MR) heeft als doel op te komen voor de
belangen van leerlingen, leerkrachten en ouders van de Fatimaschool. Dit overleg is ook dit
schooljaar weer positief en harmonieus verlopen. De aanwezigheid van de directie tijdens de
vergadering, de open houding van zowel leerkrachten als directie en de transparante en
eerlijke discussies geven de MR de ruimte om op een prettige en constructieve wijze te
kunnen meedenken, adviseren en invloed uit te oefenen over een deel van het schoolbeleid.
Samenstelling MR
Naam

Geleding

Functie

Stijn Gijtenbeek

Ouder

Voorzitter

Lieke Withagen
Andries Nek

Ouder
Ouder

Lid
Lid

Jessica Wit

Ouder

Lid

Gert-Jan Blonk
Marije van Eijk

Personeel
Personeel

Lid
Lid

Janniek van den Berg

Personeel

Lid

Madelijn van der Vlis

Personeel

Lid

Stijn Gijtenbeek heeft dit schooljaar de voorzittersrol overgenomen van Elmar Hemler. De
oudergeleding is daarnaast aangevuld met de komst van Andries Nek en Jessica Wit.
Binnen de personeelsgeleding heeft Janniek van den Berg zitting genomen. Marije van Eijk is
wegens haar zwangerschapsverlof bij de laatste vergaderingen niet meer aanwezig geweest.
Zij zal in schooljaar 2018-2019 weer aansluiten.
Behandelde onderwerpen
- School/jaarplan
- Jaarplanning MR
- Huisvesting

Er zijn dit schooljaar grote stappen gemaakt ten aanzien van de geplande nieuwbouw; de
MR is meegenomen in alle plannen en alle tekeningen en materialen zijn getoond. Er is een
denktank opgericht van ouders met specifieke expertise, die de directie ondersteunt op dit
vlak. De MR heeft daarnaast gesproken over de tijdelijke uithuizing van de groepen 6 tot en
met 8 op de Wilgenstam en hier ook een aantal adviezen over meegegeven aan de directie.
- Schoolkalender & schoolgids
De schoolkalender en schoolgids zijn besproken en geaccordeerd.
- Begroting Fatimaschool
De begroting is besproken en de MR geeft een positief advies.
- Begroting AC
De AC-begroting is besproken, met name ten aanzien van de opgebouwde reserve voor het
lustrum. De MR heeft de AC aanbevolen om de oud-voorzitter van de MR tot kascommissie
te benoemen.
- Formatieplan en klassenindeling
Het formatieplan en de klassenindeling zijn gedeeld met de MR. De MR heeft met beide
ingestemd.
- Vakanties 2018-2019
De vakantieregeling is voor schooljaar 2018-2019 vastgesteld.
- Werkdruk
De ideeën met betrekking tot de inzet van de impulsgelden voor werkdrukvermindering zijn
besproken in de MR.
- Lustrum
De MR is door de directie geïnformeerd over de plannen met betrekking tot het lustrum.
- Digitalisering betalingsverkeer
Op verzoek van de MR is onderzocht of diverse betalingsverzoeken die vanuit school gedaan
worden, gedigitaliseerd kunnen worden. Dit bleek in schooljaar 2017-2018 nog niet mogelijk.
- Adaptief onderwijs
Op verzoek van de MR is dit onderwerp een aantal malen besproken in de vergadering en
toegelicht door directie en personeelsgeleding. Hierbij is specifiek stilgestaan bij de
vernieuwde opzet van de plusklas.
- Reglementen en statuten
De MR heeft in schooljaar 2017-2018 haar medezeggenschapsstatuut en reglement herzien,
alsmede een huishoudelijk reglement vastgesteld.

