
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 
Datum   : 19 november 2019 
Oudergeleding : Lieke Withagen, Andries Nek, Jessica Wit en Katelijn Koelewijn 
Personeelsgeleding : Gert-Jan Blonk, Marije van Eijk,  Madelijn van der Vlis en 

  Lisanne  Niesen 
Notulist  : Gert-Jan Blonk 

 
Afwezig  : Lieke Withagen, Jessica Wit 
 

 
 
1. Opening en binnengekomen post 
Geen ingekomen post / e-mails. 
 
2. Mededelingen 

• Hoe is de stand van zaken omtrent de vreemde man rond de scholen? Contact gehad 
met de Michaëlschool. Onderzoek liep nog, maar er was geen terugkoppeling van de 
wijkagent of politie. Leerkrachten groep 4 geven de leerlingen aan de voorkant 
(Larikslaan) mee aan ouders. 

• Met vervangingen bij ziekte / langdurige verloven zijn we druk bezig. We merken dat 
de ondersteuning voor de groepen onder druk staat. 

• Rianne - stopt per 1 december 2019; nog geen vervanging. 

• Bruiloft - de bruiloft van Ruth is gevierd op de Wilgenlei. 

• Laura gaat negen maanden op reis. Patricia / Suzanna gaan voor de Koala’s. 

• Goed kamp met drie groepen gedraaid. Goede sfeer. 
 

3. Maatwerkbudgetten 
Volgende vergadering met Lieke de kwaliteitskaart bespreken (borgingsdocument dat in 
ontwikkeling is). 
 
4. Onderwijsinhoud: De Vreedzame School 

• We zijn bezig om afspraken te maken rondom gedragsregulatie van leerlingen. 

• De grenzen rondom gewenst, niet gewenst en grensoverschrijdend gedrag worden 
verkend. 

  



 

 

 

 

 

5. Wel en wee verbouwing 

• De tijdscapsule zit in de grond. Alle klassen hebben tekeningen en foto’s aangeleverd. 
Ook materialen (potloden, pennen en linialen) zijn in de tijdscapsule gegaan. 

• De bouw verloopt volgens schema. 

• De nieuwsbrieven rondom de voortgang van de bouw worden gewaardeerd. 
 
6. Staking 6 november 2019 
Twintig collega’s in het protest. De andere collega’s hebben op een eigen manier gestaakt. 
Een deel heeft ook doorgewerkt. 
 
7. Personele bezetting 

• Nicole - herstel verloopt traag. 

• Janniek - herstel loopt en zij heeft haar werk hervat. 
 
8. Inspectie 27 januari 2020 

• De Fatimaschool gaat voor ‘goed’. 

• De oudergeleding kan gevraagd worden voor een gesprek met de inspecteur. Andries 
stelt zich beschikbaar. 

 
9. Bewonersavond verkeersveiligheid 

• Vertegenwoordiging: veel bewoners Vuurpijlstraat en weinig bewoners Larikslaan. 

• Doel: toekomstige situatie rondom de nieuwbouw bespreken en maatregelen 
vormgeven, zodat de leerlingen veilig naar school kunnen. Kiss & Ride? Vuurpijlstraat 
afsluiten? Fietscirkels rondom de school? Zebrapaden? Kinderen inzetten? 

• Er is vrij weinig informatie beschikbaar over hoeveel leerlingen met de auto naar 
school komen. De leerkrachtgeleding vergaart data over hoeveel leerlingen er per dag 
met de auto naar school komen in de huidige situatie. 

• Wellicht ook handig om te kijken naar de ‘toestroom’ richting de klassen. 

• De volgende bewonersavond vindt plaats op 11 december 2019. 

• Wellicht in de Trede alvast autogebruik van ouders bespreekbaar maken? Lopen waar 
mogelijk. 

 
10. Rondvraag 
Katelijn vraagt hoe het is met de lekke banden → school krijgt geen meldingen meer over 
‘lekke’ banden. De fietsstrook onder de ramen van de groepen 6 wordt uitgebreid. 


