NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Datum
Oudergeleding
Personeelsgeleding
Notulist

:
:
:
:

17 november 2020
Lieke Withagen, Katelijn Koelewijn, Jessica Wit (voorzitter), Andries Nek
Gert-Jan Blonk, Britt Blink
Gert-Jan Blonk

1. Opening van de vergadering
a. Voorstelrondje vanwege eerste vergadering Britt.
2. Ingekomen stukken
a. Mail aangaande de kascommissie.
i.
De communicatie rondom de verhoging van de ouderbijdrage werd gemist. Er wordt even
teruggezocht wat de communicatie is geweest twee jaar geleden.
ii.
In de schoolgids is de volgende passage opgenomen: “De hoogte van de ouderbijdrage is
voor schooljaar 2020-2021 op € 57,50 vastgesteld.” De bedragen op de website (2
verschillende plekken) zijn ook gelijk getrokken.
b. OPR kandidaten zijn bekend (vanuit Lieke)
i.
Of de ouders voor de oudergeleding willen stemmen en de leerkrachten voor de
leerkrachtgeleding.
3. Mededelingen
a. Inzet van de subsidie ‘wegwerken achterstanden opgelopen door COVID19’. In totaal € 62.000,aangevraagd en gekregen.
i.
iPads (innoverende apps (AR) met aanschouwelijk materiaal).
ii.
Achterstand rekenen 3-4-5 (mijlpalentoets en analyse). Petra neemt af en analyseert 1 dag
per week extra rekenondersteuning.
iii.
6-7-8 Esther Z. ontwikkelen plannen en Angela voert uit vanaf januari (2 dagen per week).
b. Personele mutaties vanaf 1-1-2021
i.
Yentl stopt op de Fatimaschool.
ii.
Lisanne gaat starten op het Tangram.
iii.
Angela:
1. vanaf 1-1-2021 groep 3 op wo en do, tot eind van het jaar
2. vanaf 1-1-2021 rekenondersteuning BB
3. vanaf 19-3-2021 extra ondersteuning op vrijdag, mogelijk ziekenvervanging
iv.
Laura gaat de MIND-groep (kleuters) doen.
v.
Petra MIND-groep 3.
vi.
Nelleke extra ondersteuning voor 2 dagen in de week.
4. Vervanging Lisanne
a. Vervanging binnen de MR.

5. Terugkoppeling oudergeleding avond
a. Communicatie
i.
Tijdigheid van de communicatie.
ii.
Mag terugkomen op iedere vergadering.
b. Ouderbetrokkenheid
i.
Binding ouder, leerkracht en kind in coronatijd.
c. Uitstroomniveaus
i.
Hoog uitstroomniveau.
ii.
Is dit een afspiegeling van de wijk?
iii.
Referentieniveaus.
iv.
Druk op de leerling?
v.
Leerlingen met eigen leerlijnen.
d. Huiswerkbeleid en toetsen
i.
Iedere week huiswerk op de Fatima. Is dit nog van deze tijd?
ii.
Kwaliteitskaart ‘huiswerk’ bespreken.
iii.
Hoe is de doorgaande lijn met de middelbare school?
iv.
Wat is het doel van het huiswerk?
v.
Model ‘Laurens’ bespreken.
e. Mediawijsheid
i.
Appen tussen leerlingen onderling.
ii.
Uitslag enquête mediawijsheid.
6. Corona-update
a. Geen ouders meer in de school.
b. Rapportgesprekken via Google Meet (inplannen via Parro).
c. Wellicht een ‘intekengesprekje’ met de leerkracht? Om even te kletsen…?
7. Jaarverslag MR
a. Alle opmerkingen zijn verwerkt en de nieuwste versie wordt gedeeld.
8. Realisatie AC 2019-2020
a. Realisatie vanuit de kascommissie is bekeken.
b. Tussen budget en realisatie zit er in 2019-2020 door corona een groot verschil. De MR geeft als
advies om de overschotten zo klein mogelijk te houden.
9. Schoolbegroting 20/21
a. Wordt gedeeld per e-mail en komt terug op de volgende vergadering.
10. Rondvraag
a. 5 januari volgende MR-vergadering.
b. Katelijn: nog niet alle Parro-communicatie met ouders is ‘open’. Gert-Jan e-mailt ouders.
c. Katelijn: welke communicatie is er vanuit school (groep 7) over de overgang naar de middelbare
scholen? Britt vraagt na en zorgt voor terugkoppeling.
d. Lieke: de termijn van Lieke loopt dit jaar af. Bij genoeg kandidaten trekt Lieke zich terug. We starten
de verkiezing in het voorjaar.

