NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Datum
Oudergeleding
Personeelsgeleding
Notulist

: 28 januari 2020
: Andries Nek, Lieke Withagen, Jessica Wit, Katelijn Koelewijn
: Lisanne Niesen, Marije van Eijk
: Marije van Eijk

Afwezig

: Gert-Jan Blonk, Madelijn van der Vlis

1. Opening en binnengekomen post
We hebben de ingekomen post besproken. Andries zal een reactie op deze mails verzenden.
Nicole is ook aanwezig en heeft lekkers bij zich in verband met de goede beoordeling door
de Inspectie van het Onderwijs.
2. Mededelingen
De Inspectie van het Onderwijs heeft onze school bezocht, we hebben de waardering GOED
gekregen.
3. Communicatie-app
In de vorige vergadering hebben we de verschillende app-groepen binnen klassen
besproken. In een aantal klassen van kinderen van de oudergeleding wordt nu de
communicatie-app ‘Parro’ gebruikt. Dit wordt als prettig ervaren. Nicole geeft aan dat dit
gefaseerd in alle groepen zal worden ingevoerd.
4. Overstappen van drie naar twee rapporten in de bovenbouw
Tijdens de vergadering is gebrainstormd over het aantal rapporten en (rapport)gesprekken
dat jaarlijks benodigd/gewenst is. De verschillende mogelijkheden en consequenties zijn
besproken. Een aanpassing ten opzichte van de huidige situatie zou bijvoorbeeld zijn om het
eerste gesprek (vanaf groep 4 in aanwezigheid van de leerling) niet aan de hand van een
rapport te voeren. Daarnaast is het nu zo dat er minimaal drie toetsen afgenomen moeten
worden, voordat er een rapportcijfer kan worden gegeven. Dit zorgt soms voor ongewenste
toetsdruk vlak voor met name het eerste rapport. Hier kan misschien ook anders mee
omgegaan worden. Dit onderwerp zal verder worden opgepakt door het MT van de
Fatimaschool. Een eventuele aanpassing zal dan op een later moment aan de MR worden
voorgelegd.

5. Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Aan de hand van het format van PPO Rotterdam wordt het profiel herzien. In het
schoolondersteuningsprofiel beschrijft de school welke ondersteuning zij kan bieden
(basisondersteuning en extra ondersteuning). Na de zomer gaan we de schoolweging en het
referentieniveau bespreken. Aan de hand van deze gegevens kunnen we de uitstroomcijfers
ook bespreken.
6. Inspectiebezoek
We hebben als school de waardering GOED gekregen. Twee ouders van de MR zaten bij het
panelgesprek van het inspectiebezoek. Zij geven aan dat ze veel lovende woorden gehoord
hebben. Een punt dat naar voren kwam dat relevant is voor de MR, is dat de MR slecht
‘zichtbaar’ is. Dit is ook een veel besproken punt tijdens de MR-vergaderingen. Op de site
staat een week voor de vergadering een agenda, deze is in te zien voor iedereen. Ook de
notulen worden op de site geplaatst.
Een aankondiging van de MR-vergadering komt voortaan in de Trede.
Een ander punt dat naar voren kwam tijdens het gesprek met de Inspectie van het Onderwijs
was de katholieke identiteit van de school. Ook hier is kort over gesproken in de MRvergadering.
7. Nieuwbouw
Alles loopt volgens planning.
8. Staking 30 en 31 januari
Er is een brief uitgestuurd. Woensdag 29 januari worden de ouders nogmaals op de hoogte
gesteld.
9. Foto MR
Er is geen nieuwe foto gemaakt omdat niet iedereen aanwezig was.
10. Rondvraag
De SchoolPraat-app is al een tijdje minder actief, het is prettig als hier consequent
informatie op wordt gedeeld.
11. Actiepunten
Andries: reactie op ingekomen post, hij ontvangt informatie van de notulist.
Nicole: woensdag 29 januari informatie in SchoolPraat-app plaatsen over de staking.
Allen: schooljaar 2020-2021 SOP bespreken.
Allen: schooljaar 2020-2021 rapportage bespreken.

