NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Datum
Locatie
Oudergeleding
Personeelsgeleding
Notulist
Afwezig

: 9 juni 2020
: thuis via Google Meet
: Andries Nek, Lieke Withagen, Jessica Wit, Katelijn Koelewijn
: Lisanne Niesen, Marije van Eijk, Gert-Jan Blonk, Madelijn van de Vlis
Nicole van Dijk is aanwezig bij de vergadering
: Gert-Jan Blonk
: Marije (verlof), Lisanne (verlof)

1. Opening van de vergadering
a. Vergadering is gehouden via Google Meet.
2. Ingekomen stukken
a. Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Mededelingen
a. Personeel:
Annoek Koster-de Jong gaat ons verlaten en wordt directeur op de Don Boscoschool in Rhoon. De IBtaken worden overgenomen door de andere intern begeleiders.
b. Valpartij leerling groep 3
Leerling is bij het glijden van de glijbaan (aan het eind van de glijbaan) op het binnenplein over het
randje gevallen en ongelukkig terecht gekomen. Elleboog en pols zijn gebroken. Er is snel gehandeld
volgens de bestaande protocollen.
c. Lisanne wordt vervangen door Laura.
d. Oudergeleding geeft aan de heldere communicatie in de Corona-periode te waarderen.
4. De Parro-app
a. SchoolPraat t/m eind juni.
b. Vanaf nu - einde schooljaar alle klassen in Parro.
5. Kascommissie
a. De kascommissie is gevormd.
b. Voor einde schooljaar gaat de kascontrole plaatsvinden over de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020.
6. Wel en wee verbouwing
a. Verbouwing verloopt voorspoedig
b. Laatste dag voor de vakantie hebben de leerlingen vrij en maakt het team de school ‘verhuisklaar’. Er
vindt dan ook een grote schoonmaak plaats.
c. De renovatie van de Larikslaan gaat in de zomer plaatsvinden.
d. Na de zomer heeft de Fatimaschool nog maar 1 locatie (!).
e. De voortuin van de Larikslaan wordt in de zomer omgebouwd tot een speelplaats voor de
bovenbouwgroepen.
f. Er is een voorstel gedaan om de rijroute van de Vuurpijlstraat te wijzigen tijdens een bewonersavond.
Nicole heeft daar wel al stukken van voorbij zien komen. Deze stukken worden ook gedeeld met de MR.

7. Hoe gaat het met de formatie
a. Personeel is inmiddels geïnformeerd over wie welke groep gaat doen.
b. We gaan dit jaar van 4 groepen 3 naar 3 groepen 3.
c. Groep 3 en 4 gaan komend schooljaar verder met spelend leren.
d. Volgend jaar zal er een start worden gemaakt met niveaus bepalen in referentieniveaus. Komend
schooljaar wordt hier kennis mee gemaakt middels externe scholing.
8. Reactie kosten TSO
a. Er is één e-mail ontvangen van een ouder die om verheldering vroeg over de gemaakte keuzes.
b. Er zijn vier gezinnen die gebruik hebben gemaakt van teruggave van de overblijfkosten.
c. Veel reacties van ouders die aangeven dat het een logische stap is van school.
9. Laatste vergadering
Wellicht dit MR-jaar afsluiten in september of oktober. We wachten de richtlijnen van het RIVM af.
10. Start nieuwe schooljaar/ouderavonden en dergelijke
Hoe ziet het nieuwe schooljaar eruit? Met de huidige aanpassingen starten we volgend schooljaar,
tenzij het RIVM met andere richtlijnen komt. We merken wel dat de 1,5 meter afstand zeer moeilijk te
handhaven is. Oudercontacten vormen dan ook een uitdaging. School erkent hoe belangrijk het is om
ouders in de school te hebben. Zeker aan het begin van een nieuw schooljaar.
11. Termijnen
a. Jessica is de nieuwe voorzitter.
b. Januari 2021 verloopt de termijn van Lieke.
c. Marije stopt binnen de MR - voor eind dit schooljaar nog verkiezingen.
12. Rondvraag
a. Lieke: Zijn er nog leerlingen die niet naar school zijn gekomen vanaf 8 juni en dus niet op de radar
staan? Er zijn vijf leerlingen die thuis zijn, maar daar is wel contact mee en ook contact over met
leerplicht. School hoopt ook hen weer snel te kunnen verwelkomen.
b. Katelijn: Hoe is juffen- en meestersdag dit jaar vormgegeven? Per bouw en leerjaar zitten hier
verschillen in dit schooljaar. School gaat dit toch nogmaals binnen het team bespreken, daar er
onduidelijkheid is door de verschillende data.
c. Jessica: Hoe is de opstart (vanaf 8 juni) verlopen? Opstart is weer als vanouds geweest.
d. Andries: Hoe gaat de start van het schoolzwemmen? Er zijn twee extra kleedkamers beschikbaar voor
de school.

Volgende vergadering:
-

Ultimview bekijken met Nicole (benchmarks van de school).

