
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 
Datum   : 3 juni 2019 
Oudergeleding : Lieke Withagen, Andries Nek, Jessica Wit en Katelijn Koelewijn 
Personeelsgeleding : Gert-Jan Blonk, Marije van Eijk en Madelijn van der Vlis; namens de 

  directie woont Nicole van Dijk de vergadering bij 
Notulist  : Madelijn van der Vlis 
 
 

 
 
1. Opening en binnengekomen post 
Er is geen binnengekomen post voor de MR. 
 
2. Mededelingen 
Stand van zaken kascommissie/AC 
De kascommissie heeft het vorig schooljaar nog niet gecontroleerd. De penningmeester van 
de AC heeft laten weten dat er een datumprikker is verstuurd naar de leden van de 
kascommissie en dat de controle op korte termijn zal plaatsvinden. Wij willen als MR graag 
meer invloed op het aanleveren van de gegevens door de AC. We stellen een datum voor het 
aanleveren van de gegevens voor de afsluiting van het schooljaar en de begroting voor het 
komend schooljaar. Bij de eerste MR-vergadering van komend schooljaar willen we alle 
gegevens hebben. 
 
De formatie is nog niet rond voor komend schooljaar. De directie is nog in gesprek met een 
aantal sollicitanten. Zodra alles rond is, wordt iedereen op de hoogte gebracht door de 
directie of de betreffende bouwcoördinator. 
 
3. Uitkomsten kwaliteitsonderzoek 
Het onderzoek is gedaan om de kwaliteit van de school in kaart te brengen. De vragenlijsten 
zijn uitgezet onder de leerlingen, medewerkers en het MT. Er was een hogere respons 
vergeleken met het vorige onderzoek. 
 
De volgende aandachtspunten kwamen uit het onderzoek: 
- De onderlinge communicatie binnen het team, tussen de locaties en naar de ouders. 
- De katholieke identiteit van de school concreet in het dagelijks handelen. 
- De kosten en het toezicht van de TSO. Mogelijkheid continurooster. 
 



 

 
 
 
 
De gemiddelde rapportcijfers van het kwaliteitsonderzoek (schaal 1-10) zijn: 

✓ Management 8.3 
✓ Medewerkers 8.4 
✓ Ouders 8.0 
✓ Leerlingen vanaf groep 6 een  8.8 

 
Er gaat een uitgebreide versie van de uitslag van het onderzoek mee in de Trede. Tevens zal 
er een kleine uitleg van de uitslag met doelen en pointers worden verwerkt in de 
jaarkalender, die de kinderen aan het begin van schooljaar mee naar huis krijgen. 
 
4. Clustering- studiedagen en continurooster 
Na uitleg van Nicole blijkt een continurooster voor de Fatimaschool geen optie. Dit kost de 
school te veel formatie en we leggen liever de nadruk op een goede bezetting per klas. 
Over de clustering van de studiedagen is niet meer gesproken. 
 
5. Stand van zaken TSO, actie vanuit MR? 
De MR wil de tussenschoolse opvang als speerpunt op de agenda’s zetten volgend 
schooljaar, nu blijkt dat een continurooster geen optie is. 
 
6. Stand van zaken / update nieuwbouw 
De werkzaamheden voor de nieuwbouw liggen na afronding van de sloop even stil. Deels 
heeft dit te maken met de voorbereiding die nodig is, deels is dit het gevolg van de 
afhandeling van de bezwaren van omwonenden, die ingediend zijn op de bouwvergunning.  
De onafhankelijke commissie die de bezwaren behandelt, heeft het college van B&W het 
advies gegeven de bezwaren ongegrond te verklaren. De bezwaarmakers kunnen binnen zes 
weken in beroep gaan tegen dit besluit. Uiteraard hopen we dat bezwaarmakers deze stap 
niet zetten en wij in de zomervakantie kunnen starten met de bouw. Hoewel deze latere 
start wel voor enige vertraging zorgt, is ingebruikname vanaf schooljaar 2020/2021 nog 
steeds een haalbaar doel. Naast de bezwarenprocedure maken de bezwaarmakers hun 
zorgen ook kenbaar via andere kanalen. Het artikel in de media (de Havenloods d.d. 1 juni 
2019) zorgt voor onduidelijkheid. In de cartoon, alsmede in de begeleidende tekst, wordt 
een fictief toekomstbeeld geschetst dat ver van de werkelijkheid ligt. Hier worden verkeerde 
aannames omtrent leerlingaantallen gebruikt. Voor de duidelijkheid: de nieuwbouw van de 
Fatimaschool is gebaseerd op 752 leerlingen in totaal. Niet alleen voor het nieuw te bouwen 
gebouw. 
 
De bezwaarmakers vrezen dat door toename van het leerlingaantal ook de verkeerssituatie 
drastisch zal verergeren en juist dat is hen al jaren een doorn in het oog. Maar we hopen 
juist met de nieuwbouw en het ontwerp te kunnen bijdragen aan passende oplossingen. 
We verwachten na de bouwvak te kunnen starten met de bouw. Ingebruikname in het 
schooljaar 2020/2021 is het doel dat we nastreven.  
 



7. Actuele onderwerpen / ontwikkelingen 
Geen punten besproken. 
 
8. MR volgend schooljaar 
Volgend schooljaar gaat de MR op de dinsdagavond vergaderen van 19.30 tot 21.00 uur. 
Andries Nek zal dan de rol van voorzitter op zich opnemen. De definitieve vergaderdata 
komen in de schoolgids te staan. 
 
9. Rondvraag 
Wat is de stand van zaken omtrent de normjaartaak van de leerkrachten? 
Nicole legt uit dat we volgend schooljaar gaan werken met het werkverdelingsplan via het 
overlegmodel van de CAO. De AVS heeft hier een opzet voor gemaakt. We willen een meer 
werkbaar document gaan gebruiken dat waarschijnlijk één A4-tje betreft. 
 
Wanneer wordt er iets aan het toiletgebruik gedaan? De toiletten zijn nu vaak zo vies. Er 
komen veel klachten van leerlingen en ouders. 
De toiletten worden twee keer per dag schoongemaakt. Op de locatie Wilgenlei zijn er 
regelmatig klassengesprekken over het toiletgebruik. Er worden daar duidelijke afspraken 
gemaakt en ook wordt er geprobeerd om te achterhalen wie nou steeds het toilet zo vies 
maakt. 


