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1. Opening en ingekomen post   

 Er is een e-mail binnengekomen of er draagvlak is om met de hele klas mee te 

doen met de avondvierdaagse.  

Het staat ouders en kinderen vrij om in groepsverband de avondvierdaagse te 

gaan lopen. We kunnen het als Fatimaschool stimuleren via de klassenouders. 

Janniek reageert namens de MR. 

2. Mededelingen 

 Marije, Suzanne Reinders, Elise zijn met zwangerschapsverlof gegaan.  

 Elise is inmiddels bevallen. Judith is weer terug van haar zwangerschapsverlof.  

3. Formatie / huisvesting  

 Er zijn 5 nieuwe collega’s aangenomen.  

 Er is ook een leerkracht aangenomen voor de vervanging van Marije voor de 

periode na de zomervakantie tot de herfstvakantie.  

 De groepsverdeling, alsmede de huisvesting van de groepen is besproken. De 

oudergeleding stemt in met huisvesting van de groepen.  

4. Jaarplan en kalender 

 Er is een subsidie binnengehaald om een project te starten met het Rotterdams 

Philharmonisch Orkest. 

 Het intern zorgplan wordt nog verstuurd. Het plan is nog in ontwikkeling. 



 Er is nu veel aandacht voor creatieve vorming (met muziek en beeldende 

vorming), maar wellicht kan er in de toekomst ook meer aandacht komen voor het 

werken met handen (denk aan timmeren, techniek en beeldhouwen).  

 Er is vanuit de oudergeleding instemming over het veranderlijk deel van het 

jaarplan.  

 De instemming voor de schoolgids volgt op een later moment. 

5. Lustrumweek 

 De projectmanager is helaas noodgedwongen gestopt wegens persoonlijke 

omstandigheden.  

 Er is inhoudelijk uitleg gegeven over de opening en het verdere verloop van de 

lustrumweek.  

 Er is een officiële aanvraag gedaan voor een evenement bij de gemeente. 

6. Huisvesting 

 De kruimelprocedure loopt nog. 

 De materialen voor de nieuwbouw zijn getoond. 

 Het werken met de denktank (expertise van ouders) werkt erg goed.  

 

28 mei 19.30u-21.00u worden de punten 7-12 besproken  

 

7. Impuls werkdrukvermindering 

8. AC kascommissie 

9. Adaptief onderwijs 

10. Vernieuwde opzet MR 

11. MR volgend jaar + etentje  

12. Rondvraag    

 In hoeverre is de school al bezig met de uitvoering van de AVG (wet op privacy en 

data).  

Het bestuur is hier op bestuursniveau druk mee bezig en het beleid vloeit door 

naar de scholen. School vraagt in ieder geval al ieder jaar om toestemming voor 

publicatie van foto’s. 

 


