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De MR heeft zich ook dit jaar weer ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de school en het
onderwijs.
In het schooljaar 2016-2017 hebben we een zestal bijeenkomsten gehad waarbij dit de belangrijkste punten, in
willekeurige volgorde, van het afgelopen jaar waren:
1. Jaarplan – beleidsvoornemens, evaluatie 2016- 2017
De MR is geïnformeerd door de directie over het verloop van de onderwijskundige plannen van het afgelopen
schooljaar. Ook hebben wij kennis genomen van de evaluatie van deze plannen. De MR heeft de directie geadviseerd
over de beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar.
2. Uitbreiding formatie
De school groeit, dit betekent dat we dit schooljaar een tweede groep 4 mogen starten. De groei betekent ook dat er
aanpassingen aan het gebouw zijn gedaan om er met zijn allen in te passen. Duidelijk is wel dat verdere groei binnen
dit gebouw niet mogelijk is en dat we voor het komend schooljaar op zoek zullen moeten gaan naar andere
oplossingen. Teamleden en ouders worden meegenomen in dit traject, zodat we met zijn allen een zo goed mogelijke
oplossing kunnen creëren.
3. Nieuwbouw school
De MR is het hele jaar geïnformeerd over de plannen van gemeente en bestuur van de stichting m.b.t. nieuwbouw van
onze school. Het nieuwbouwproject heeft echter aan het einde van het schooljaar een compleet andere wending
gekregen, omdat de Pijler uit het Project stapte en De Touwladder aan het heroverwegen is of zij in het project blijft.
Vanuit de stichting is nu het voorstel om te kijken naar een sterke centrumschool, waarbij een fusie met de
Nicolaasschool in het vooruitzicht staat. Beide MR-en zullen zich hierover buigen. Ook komt er een klankbordgroep
van ouders die mee gaan denken over de nieuwbouw. De planning is vooralsnog dat in 2020 de nieuwbouw
gerealiseerd zal zijn. We houden u op de hoogte!
4. Tussen Schoolse Opvang
Afgelopen juli hebben we afscheid genomen van TSO tussendoortje. Doordat het schooljaar 2017-2018 is gestart met
het 5 gelijke dagen model is er geen tussenschoolse opvang meer nodig. We danken alle medewerkers voor hun
jarenlange inzet en fijne samenwerking.
5. Utrechts VerkeersveiligheidsLabel (UVL)
De MR is doorlopend geïnformeerd over de voortgang van dit project. Vier jaar geleden hebben we het UVL label
ontvangen. Komende jaren gaat de school op dezelfde voet door. Er zullen in alle groepen weer activiteiten
plaatsvinden, die hopelijk zullen leiden tot een grotere verkeersveiligheid. De coördinatie van de verkeersbrigadiers is
bij de UVL-commissie ondergebracht. De commissie blijft behoefte hebben aan nieuwe brigadiers; mocht u zich willen
aanmelden dan kan dat bij juf Selma.
6. Schooltijden
Het schooljaar 2017-2018 is gestart met het 5 gelijke dagen model. Het afgelopen schooljaar hebben we ons verdiept
in hoe het voor onze school het beste vorm kan krijgen. Dit onderwerp zal het lopende schooljaar regelmatig terug op
de agenda om het een en ander te evalueren en zonodig de praktische uitvoering bij te stellen.
7. Verkiezingen
Dit schooljaar zullen er weer verkiezingen worden uitgeschreven voor een MR ouderlid. Barbara heeft in december
2017 drie jaar lang zitting gehad in de MR en draagt haar stokje graag over aan een enthousiaste ouder. Zeker ook
omdat ze plaats wil maken voor ouders met nog jonge kinderen die nog volop het proces van de nieuwbouw zullen
meemaken. Wij vinden het jammer dat ze gaat en bedanken haar voor haar inzet en betrokkenheid.
Mocht u interesse hebben dan kunt u zich aanmelden om mee te doen aan de verkiezingen. U krijgt hier te zijner tijd
informatie over via de Infatimatief
Binnen de personeelsgeleding heeft juf Saskia na 12 jaar zitting te hebben gehad in de MR het stokje overgedragen
aan juf Mariet..

Vragen of opmerkingen? Mail ons (mr@rkbsfatima.nl) of gebruik de rode brievenbussen bij de entree!
Barbara Zwezerijnen, Saskia Bijloo, Jan Bakkers, Mariet van Rooijen en Saskia van Mourik,

