Notulen MR vergadering woensdag 20-09-2017
Tijd: 20.00 uur-21.30 uur
Plaats: Fatimaschool
Aanwezig: Saskia van Zon, Jan Bakkers, Saskia van Mourik, Mariette van Rooijen, Selma
van Wijk en Martijn Steur
1. Opening
Welkom aan Mariette en Martijn als nieuwkomers.
Aankondiging Barbara om het stokje over te dragen.
Selma maakt zich zorgen over snelheid. Voorstel 3 ouders en 3 leerkrachten.
Barbara geeft aan dat zij het werk blijft voortzetten totdat de nieuwe ouder
het stokje volledig kan overnemen.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt aangenomen conform het voorstel van Saskia.
3. Notulen MR vergadering 21-06-2017
De notulen zijn akkoord. Een aantal punten inmiddels achterhaald.
4. Mededelingen algemeen
Er is een reactie ontvangen van Frans en Marian mbt punt 7 (staking).
5. Mededelingen van /aan GMR, OR en team
OR is opgestart. Aantal nieuwe mensen. 2 mensen gaan stoppen. Enthousiast
groep.
GMR: De meeste leerkrachten van de Fatima gaan staken (7 niet). Er is een bus
geregeld samen met docenten van andere scholen om naar Den Haag te gaan. ’s
Avonds gaat het team met z’n allen eten om verbinding tussen de stakers en de
niets stakers te behouden.
De brief van Frans wordt besproken. Het is een brief ter overdenking heeft
Frans aangegeven. Vindt Trinamiek de staking niet belangrijk genoeg? Dat is wat
Tranamiek uitstraalt. Moeite met het gevoel van druk vanuit sommige
directeuren c.q. staf Trinamiek. Martijn/Selma laten ieder de vrije keus. Op
andere scholen is dat anders. Jan had graag gezien dat er vanuit Trinamiek de
directie meer gestimuleerd was zodat ze met zoveel mogelijk mensen naar Den
Haag konden gaan. Gemiste kans! Brief van Frans ga ik doorsturen naar de GMR.
Discussie over IB-ers neemt Barbara op met Commissie. Selma pakt de beloning
van LB-ers op met de nieuwe HR manager.
Team: Goed gestart. Iedereen is er. Veel stagiaires (bezig met keurmerk)
6. Interne taakverdeling MR komend schooljaar
Barbara GMR/notuleren
Jan voorzitter met ondersteuning van Barbara

7. Staking
Reeds behandeld bij mededelingen GMR.
8. Verkiezingen ouderdeel tijdslijn uitzetten
Saskia maakt een mapje MR aan (toegankelijk voor het team).
Op 12 oktober a.s. komt er een oproep in de infatimatief voor kandidaten. De
sluiting is na de herfstvakantie. Daarna kunnen de kandidaten een stukje
schrijven in de Infatimatief. Mariette coördineert een en ander.
9. 5 gelijke dagen model, hoe loopt dit
Selma heeft de pauzes rond gekregen. Dat was nog wel een puzzel. Er is nog niet
geëvalueerd in het team. Dat wordt waarschijnlijk pas in november 2017 op de
teamvergadering.
Niet alles wat is beloofd aan de ouders is nagekomen. Zo is een enkele keer wel
gegeten tijdens de lestijd.
Soms wel geschipper, want half uur voor personeel is soms lastig.
Jan en Mariette geven aan het heel vermoeiend te vinden. Ook de kinderen zijn
moe. Jan heeft in de klas geëvalueerd: veel kinderen vinden het jammer. Missen
het thuis eten en de woensdagmiddag.
Saskia geeft aan dat op de ouderavond naar voren kwam dat veel kinderen slecht
eten en drinken op school. Aan de juffen gevraagd om vooral op drinken te letten.
Besproken dat dit niet een taak van de docenten is (geen discussies over alles
opeten).
Het probleem is dat ze in de pauze met veel klassen naar buiten gaan. Te weinig
bewegingsvrijheid. Kinderen gaan respectloos met materiaal om. Er is veel te
weinig spelmateriaal. Voetbal kan niet vanwege ruimtegebrek.
Jan en Mariette geven aan dat dat ze moeite hebben om het rooster te volgen.
Ze ervaren te weinig tijd. Het gebeurd soms dat lessen overgeslagen worden. Dat
voelt niet goed bij ze.
10. Mailwisseling omtrent functiewaardering
IB-er (zal Barbara nog bespreken in de GMR) en LB-ers (pakt Selma op).
11. Nieuwbouw / fusie ontwikkelingen
René wil nog graag een gesprek met Barbara en Saskia over het traject. Er wordt
in overleg met Selma een afspraak gemaakt.
De MR (ouders) van de Nicolaas school willen graag een gesprek met de MR
(ouders) van de Fatima. Saskia stuurt de mail door en Saskia en Barbara zullen
een afspraak maken.
Korte evaluatie van de ouderavond. Wat opviel was:

•
•
•
•

Er waren erg weinig ouders gelet op het aantal leerlingen;
Veel vragen gingen over de huisvesting tot de nieuwbouw;
Enkele emotionele geluiden met betrekking tot de sfeer op de Nicolaas
(begrijpelijk gelet op de achtergrond);
Het enige inhoudelijke argument dat is gehoord, is dat ouders bewust voor
een kleine school hebben gekozen en nu worden geconfronteerd met een
fusie.

12. Jaarverslag MR 2016-2017 ( moet nog gemaakt worden)
Saskia en Jan gaan concept opstellen.
13. Rondvraag
Toegang mail MR:
mr@rkbsfatima.nl
*********
Het concept jaarplan is door Saskia opgesteld. Martijn merkt op dat de
instemmingsvraag fusie nog niet in het jaarplan staat. Die vraag komt er
uiteraard aan.
Martijn merkt op dat de ouderenquête er weer aan komt.
Het team staat gematigd positief tegenover de fusie met de Nicolaas. Niet
instemmen is geen optie, want dat zal de nieuwbouw enkel nog meer vertragen.
Door in te stemmen kun je anticiperen op veranderingen en wordt je er niet door
verrast. Er zijn uiteraard wel zorgen. Daar zal aandacht voor moeten zijn
komende jaren. Het vertrouwen is er dat Trinamiek dat op een goede manier zal
doen.
14. Actielijst

