
 

 

Notulen VERGADERING 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

11 september 2017 

19.30 uur – 21.00 uur 

Personeelskamer Fatimaschool 

Notulist: Gert-Jan 

 

 

Aanwezig: Jessica, Janniek, Marije, Nicole, Lieke, Andries, Madelijn, Gert-Jan, Stijn 

Afwezig: -  

 

1. Welkom   

2. Ingekomen post 

a. E-mail over blote voeten in de klassen besproken.  Er wordt een passend 

antwoord geformuleerd namens de MR. Het onderwerp gaat besproken 

worden in de onderbouwvergadering.    

http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/schools-

encouraged-to-adopt-no-shoes-policy-to-improve-pupils-learning-and-

behaviour-a7044576.html 

 

3. Mededelingen 

a. Nicole: De Castagnet krijgt een vernieuwde naam en geheel nieuwe opzet. De 

Fatimaschool gaat de samenwerking aan met Mundo (hoofdhuurder, BSO), 

Talentenfabriek 010 (horecagedeelte) en Worldfamous Concepten voor het 

theatergedeelte. In februari volgt de opening.  

Er wordt een speelplein ter beschikking gesteld voor Mundo na schooltijd. 

4. Huisvesting 

http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/schools-encouraged-to-adopt-no-shoes-policy-to-improve-pupils-learning-and-behaviour-a7044576.html
http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/schools-encouraged-to-adopt-no-shoes-policy-to-improve-pupils-learning-and-behaviour-a7044576.html
http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/schools-encouraged-to-adopt-no-shoes-policy-to-improve-pupils-learning-and-behaviour-a7044576.html


a. Aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging is gedaan. Omdat alle partijen 

binnen de gemeente hebben meegewerkt en groen licht hebben gegeven, 

wordt daar geen tegenwerking van verwacht. De bezwaartermijn is voor de 

gemeentelijke instanties is bijna verlopen. De volgende stap is dat de wijziging 

naar buiten gaat en daar kunnen de bewoners op reageren. Na het verstrijken 

van dit termijn worden ouders en bewoners uitgenodigd voor een 

informatieavond. De gemeente, het bestuur en school zullen dan de plannen 

toelichten. 

5. Kickoff eigenaarschap 

a. De startvergadering is gegaan over eigenaarschap. We willen voor de 

leerlingen meer verantwoordelijkheid, zelfstandigheid stimuleren en 

leerlingen deel maken van hun eigen leerproces. Iedere leerkracht heeft een 

opdracht gekregen om te gaan experimenteren om de betrokkenheid van 

leerlingen te vergroten en leren meer zichtbaar te maken.    

b. We hebben gesproken om de werkwijze met het indelen in kleurgroepen 

nogmaals in de Trede op te nemen en te onderbouwen. Dit vanwege het feit dat 

een aanzienlijk aantal ouders niet volledig op de hoogte zijn van deze manier van 

werken en ook omdat sommige ouders het idee hebben dat deze werkwijze 

eventueel zou kunnen stigmatiseren. 

6. Inzet Chromebooks 

a. Groep 6/7/8 gaat op korte termijn digitaal rekenen met Chromebooks. 

b. De chromebooks gaan ingezet worden voor extra oefening, verbreding en 

verdieping.  

c. Er gaat gestart worden met Momento. Momento gaat een dashboard 

verzorgen om de resultaten van alle online methodesoftware te bundelen.  

d. Er volgt een korte vermelding in de Trede van de stand van zaken rondom de 

Chromebooks.  

7. Vernieuwde opzet ‘plusklas’ 

a. Zie de brief vanuit de school hieronder. Agenderen voor de volgende 

vergadering.  

8. Integratie nieuwe collega’s  



a. Er wordt veel gesproken onderling met de nieuwe collega’s om de integratie 

te bevorderen. De sfeer is open en constructief. Iedere collega wordt 

gedurende de eerste 3 maanden ingewerkt volgens een ‘inwerkplan’. Het is 

leuk om te zien dat er ook veel nieuwe inzichten zijn.  

9. Opzet ouderavond  

a. Er waren nu 3 sessies beschikbaar voor de ouders. Zo konden ouders bij meer 

klassen aanwezig waren. De 45 minuten waren wel krap. Wellicht ook een 

hand-out voor de aanwezige ouders?  

10. Jaarplanning   

a. De studiedagen van schooljaar 2018-2019 (vakantieregeling) zullen besproken 

worden in de MR-vergadering dit jaar (rond februari-maart).  

b. Stijn gaat navragen bij Elmar of er een MR-reglement is. 

c. In december wordt besproken hoe de lustrumweek er van dit jaar uit gaat 

zien.      

11. Jaarverslagen op de site   

a. Stijn maakt het jaarverslag van 2016-2017 en dit wordt besproken in de 

volgende agenda.    

12. Rol- en taakverdeling MR (oa. nieuwe voorzitter)  

a. Voorstelrondje i.v.m. Jessica Wit. Zij is het nieuwe lid binnen de 

oudergeleding.  

b. Stijn is voor het schooljaar 2017-2018 de voorzitter. 

c. Mocht er informatie beschikbaar zijn over agendapunten, gelieve dit te delen 

bij de agenda.  

d. Bij deze is het voorzitterschap van Elmar beëindigd en overgedragen naar 

Stijn.  

13. Speerpunt(en) MR 17/18 

a. Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

Iedereen krijgt de opdracht mee om na te denken over eventuele 

speerpunten.  

14. Behoefte cursus MR 

a. Er is behoefte aan een cursus over de WMS. Stijn zoekt data en een 

aanbieder.  



15. Rondvraag 

a. Andries: Mocht de school interesse hebben om mee te willen doen aan een 

Palmpasenweekend tussen de monniken in een klooster, geef het vooral aan. 

Nicole neemt het mee.  

b. Jessica: Hoe zorgen we dat we optimaal bereikt kunnen worden? Wellicht een  

speerpunt voor dit MR-jaar. Dit punt wordt meegenomen naar de volgende 

vergadering. 

c. Lieke: Kunnen de betalingen gedigitaliseerd worden? De Fatimaschool is 

overgegaan naar de ING en zij hebben een breder pakket om betalingen 

vanuit scholen te digitaliseren. Dit wordt een agendapunt voor de volgende 

keer. 

Gaat de Fatimaschool nog staken? Er is een stakingsbereidheid onder de 

leerkrachten die die dag werken van 96%. Deze week komt de RVKO ook nog 

met een mededeling. Zij steunen sowieso de acties van PO-in actie.  

Actiepunten: 

 Nicole: stuk in Trede over de Chromebooks 

 Nicole: stuk in Trede over de kleurgroepen 

 Stijn: Data en aanbieder zoeken voor cursus MR 

 Marije: contact met de onderbouw over de blote voeten in de klas.  

 Volgende vergadering: 

o Speerpunten MR 

o Jaarverslag 2016-2017 

       

 
  



 

Start MIND-groep op Fatimaschool 
 

 

 

Rotterdam, 11 september 2017 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

            

In het kader van Passend onderwijs is het belangrijk dat aan alle kinderen op onze 

school onderwijs en begeleiding wordt geboden waarbinnen zij zich optimaal 

kunnen ontwikkelen. Na evaluatie van het onderwijsaanbod hebben wij besloten het 

beleid voor het werken met meer- en hoogbegaafde kinderen onder de loep te 

nemen en verder uit te werken. 

  

Afgelopen jaren werden alle kinderen die naast het gedifferentieerde aanbod van 

de reguliere lesstof extra uitdaging nodig hadden, door een plusleerkracht voorzien 

van een extra opdracht die de leerlingen vervolgens zelfstandig of in tweetallen 

konden uitwerken. 

  

Dit schooljaar zijn we het aanbod van verrijkende- en verdiepende materialen 

binnen de eigen groep nog meer in doorgaande lijn aan het brengen. De 

groepsleerkracht houdt de ontwikkeling van alle leerlingen goed in de gaten en 

waar nodig wordt het reguliere programma aangepast en worden er extra 

uitdagingen aangeboden. 

Voor sommige meer- en hoogbegaafde kinderen geldt dat zij op een andere manier 

begeleid moeten worden om tot optimale ontwikkeling te komen. 

Vanaf eind september gaan we daarom werken met een plusgroep, ofwel de 

MINDgroep, waar deze kinderen 1,5 uur per week naartoe zullen gaan. Juf Denise 

te Riele is vanaf dit schooljaar twee dagen per week op onze school werkzaam als 

specialist hoogbegaafdheid en leerkracht van de MINDgroep. 

  

Het is goed te vermelden dat kinderen die het vorige schooljaar zogenaamde 

'plusleerlingen' waren, niet automatisch in de MINDgroep terecht zullen komen. In 

overleg tussen de groepsleerkracht, intern begeleidster en de MINDgroep 

leerkracht zal worden bekeken welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Het 

is niet gezegd dat kinderen die meedraaien in deze groep, daar een blijvende plek 

in hebben. We zullen constant blijven evalueren en beoordelen wat een kind op dat 

moment in zijn ontwikkeling nodig heeft en of de MINDgroep daar een zinnige 

bijdrage aan kan leveren. 



 

Error! Filename not specified.   

 

 

 

De MINDgroep 

 

Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen 
 

 De MINDgroep biedt een aanvullend aanbod voor leerlingen uit groep 3 t/m 

8 die aan het in de groep aangeboden compacten en de extra 

verdieping/verrijking niet voldoende hebben of op andere manieren 

uitdaging en begeleiding nodig hebben om hun capaciteiten te benutten. 

 De pedagogiek en didactiek in de MINDgroep zijn afgestemd op de 

leereigenschappen en kenmerken van (hoog)begaafde leerlingen. De 

leerkracht heeft hierin in veel gevallen een coachende rol. 

 De MINDgroep is een ontmoetingsplek voor gelijkgestemden. 

 De algemene doelen waaraan we werken in MINDgroep zijn leren denken, 

leren leren, leren leven. 

Leren leren: 

Hoe kom je tot oplossingen op een systematische manier? Hoe pak je iets aan, hoe 

begin je, wat heb je nodig, welke leerstrategie pas je toe, kortom het leren plannen 

en organiseren. 

Leren denken: 

We richten ons op analytisch, creatief en kritisch denken. We bekijken 

vraagstukken van verschillende kanten en verwoorden en stimuleren vooral het out-

of-the-box denken. Daarbij is er aandacht voor de sterke punten van meer- en 

hoogbegaafden zoals top-down leren, probleemoplossend vermogen en 

creativiteit.   

Leren leven:   

Inzicht in jezelf, ontdekken waar je goed in bent en hoe je die sterke kanten inzet. 

Maar ook eisen niet te hoog te stellen, leren doorzetten, omgaan met kritiek en 

flexibel leren zijn. 

Ook omgaan met anderen hoort bij leren leven. Jezelf blijven in een groep, maar 

ook rekening houden met anderen, ontdekken dat je elkaar goed kunt aanvullen en 

ervaren dat je samen met anderen meer kunt bereiken dan alleen. 

  

Bij deze doelen is mindset een belangrijke factor. Zonder een op groei gerichte 

mindset zal een kind namelijk geen moeite doen om zich iets nieuws eigen te 

maken en dus niet tot leren komen. Werken aan de mindset van het kind speelt dan 

ook een belangrijke rol. 



 

  

De MINDgroep is dus niet bedoeld als beloning voor hard werken, maar om 

kinderen, die die behoefte hebben, te leren hun grenzen in de ontwikkeling van hun 

vaardigheden die nodig zijn om te leren, uit te breiden. In de lessen wordt hun 

geleerd uitdagingen aan te gaan en via feedback hun leercapaciteiten uit te 

breiden. Feitelijk is het opdoen van extra inhoudelijke kennis ‘bijvangst’. De 

kinderen zullen met name uitgedaagd worden om verschillende denkvaardigheden 

in te zetten en te ontwikkelen. 

  

De werkwijze van de MINDgroep leerkracht zal dan ook vooral bevragend zijn, om 

zo te zorgen dat het proces bij het kind zelf zal liggen. Samen met de leerling zal zij 

op zoek gaan naar de vaardigheden waarin het kind kan groeien. 

  

Mocht uw kind in de MINDgroep mee gaan doen, dan wordt u daar uiteraard vooraf 

via e-mail van op de hoogte gebracht. 

 

Vriendelijke groet, 

Nicole van Dijk en Wilma Wiegerink 

 

 
 


