Notulen MR vergadering woensdag 24-11-2018
Tijd: 20:00 – 21:30 uur
Notulant: Saskia Bijloo
1. Opening
Welkom heten ouders.
Divers e ouders hebben zich aangemeld om bij de vergadering aanwezig te zijn. Aanwezige
ouders: Marina Caspers, Martijn van Nierop, Joost de Back, Mark vd Vusse, Ilonka Tersteeg,
Rob Maessen, Sandra Jansen, Cindy van Veen. Punt 5 en 6 worden als eerste behandeld voor
de aanwezige ouders.
2. Vaststellen agenda
Direct door gegaan naar punt 5 en 6.
3. Notulen MR vergadering 22-11-2017
Punt 10 in de notulen; er staat dat er 6 lokalen beschikbaar zijn maar dit zijn er 7. Selma zit,
naast Bas ook bij de gesprekken met de gemeente.
4. Mededelingen algemeen
Mededelingen vanuit GMR: Training voor MR leden op 21 februari en 5 maart.
Mariët, Heidi en Saskia willen zich opgeven. Projectgroep werkdruk, geen teamlid
vanuit de Fatima dat zich gaat aanmelden. Project kom kijken in de klas, is bekend
maar ook hieraan doet de Fatima niet mee.
Vanuit het team: geen mededelingen.
5. Nieuwbouw / fusie ontwikkelingen
Stukje verschenen m.b.t de fusie in de Zenderstreek. Selma geeft toelichting aan de
aanwezige ouders op huidige stand van zaken met betrekking tot de fusie. De Touwladder
gaat officieel mee in de nieuwbouw (niet in de fusie, voor zover bekend). De Groenvliet is bij
het baken ingetrokken.
Martijn van Nierop is benieuwd naar het tijdspad van de gehele fusie. Antwoord van Selma:
nog geen deadline gesteld door René van Harten voor beslissing van de MR. Er is nog een
aantal vragen vanuit de beide MR’en. Concept brief aan college is overhandigd aan de
ouders. De daadwerkelijke fusie is op het moment van samengaan in het nieuwe gebouw.

6. Instemmingsverzoek fusie, brief MR Nicolaas
Martijn spreekt zorgen uit over het feit dat er geen deadline is gesteld voor de beslissing. Jan:
als wij geen bevredigende antwoorden op de vragen krijgen, dan komt er geen fusie. Naar
alle waarschijnlijkheid zal de definitieve beslissing vallen voor het einde van het schooljaar.

Cindy stelt voor om in de brief een datum te zetten waarvoor antwoord op de vragen
verwacht wordt.
De zorg wordt ook uitgesproken dat er straks vanuit tijdsdruk een beslissing valt.
De MR gaat in de brief opnemen dat er een datum moet worden vastgesteld wanneer we
een antwoord verwachten en er moet een planning worden uitgezet en structuur worden
aangebracht.
Voornemen van de MR is om een pro actievere houding aannemen richting de ouders.
Voorstel is om een enquête uit te zetten onder de ouders wat er leeft.
Ouders van kinderen in de bovenbouw zijn vooral benieuwd naar de tijdelijke huisvesting.
Cindy en Joost en Mark gaan helpen met het opstellen van de enquête.
De aanwezige ouders bekijken de concept brief en reageren voor morgen met op- of
aanmerkingen die eventueel worden meegenomen in de definitieve brief.
Cindy was benieuwd hoe het team van de Fatima betrokken wordt bij de ontwikkelingen
omtrent de fusie. Een deel van het team maakt zich ernstig zorgen over gevolgen van de
fusie. Over waardevolle dingen zoals feestjes en onze eigen identiteit worden zorgen
uitgesproken. Het team is verdeeld hierover.
Vraag van Joost: wat zijn de kaders vanuit onze school. Wat vinden wij belangrijk en waar ligt
onze grens? Dit is eigenlijk niet concreet besproken binnen het team. Eigen identiteit en
normen en waarden willen we blijven waarborgen, dit staat hoog in het vaandel.
Tijdelijke huisvesting, Cindy vanuit klankbordgroep tot aan de nieuwbouw; morgen komt er
een stuk in de Infatimatief. Er is bij de Groenvlietschool gekeken. Er is positief gereageerd.
Nog niet voldoende lokalen. Deels huisvesting bij de Nicolaasschool en noodlokaken bij de
Groenvlietschool. Volgende bijeenkomst van de klankbordgroep is 21 februari.
Vraag van Rob: is er een mogelijkheid om te gaan kijken? Dit is in principe niet de bedoeling,
hier is de klankbordgroep voor in het leven geroepen.
7. Oudertevredenheid enquête
Vragen 1,2,5 en 6 hoorden er eigenlijk niet in. Score is van 1 tot 4. Fatima zit met alle scores
goed op niveau, groen of blauw (goed). Gemiddelde score is 3,49. Geen actiepunten die
hieruit voortvloeien. Respons is 28%, dus niet heel hoog.
8. 5 gelijke dagen model, hoe ver is de werkgroep?
Vandaag is de groep bijeengekomen. Vanuit team is geïnventariseerd en dit wordt
volgende week besproken tijdens teamvergadering. 1 aanpassing gedaan tussen de
pauzes, zodat er 5 minuten speling is ontstaan tijdens wisseling van de groepen. Er
wordt met het schoolverslag een korte vragenlijst voor ouders meegegeven over het
5 gelijke dagen model. Ook voor de leerlingen wordt een korte vragenlijst opgesteld.
9. Tussentijdse evaluatie beleidsvoornemens 2017-2018
Verder geen op- of aanmerkingen of vragen over de beleidsvoornemens.

10. ARBO Plan van aanpak?
Frieda heeft in december 2017 het PVA nagelopen en tussentijdse aanpassingen
gedaan.
Er waren punten van verbetering aan het gebouw zoals onder meer; geen goede ventilatie bij
de toiletten. Geen invalidevoorzieningen / - toiletten en een raam wat niet goed open kan,
waardoor onvoldoende ventilatie in desbetreffend lokaal. Vanwege de nieuwbouwplannen
wordt hier nu geen actie op ondernomen.
11. Rondvraag
Saskia: Wie stuurt notulen rond? Jan zorgt ervoor dat de notulen bij de aanwezige ouders
terecht komen.
Mariët: Wanneer willen we antwoord van René? Wij willen binnen 14 dagen reactie.
12. Actielijst
- Saskia: Cindy vragen voortouw te nemen in het opstellen van de enquête.
- Jan: bekijkt input van ouders op concept brief aan college. Daarna doorsturen aan
MR Nicolaas. Streven is om de brief voor het weekend aan de Nicolaas te hebben
gestuurd.
- Jan: stukje met informatie aan ouders in de Infatimatief
-Mariët: terugkoppeling aan team, tevens middels notulen

Nog enkele opmerkingen aan het eind van de rondvraag:
Eerst afwachten wat respons is op de brief en op de vragenlijst aan ouders, alvorens René van Harten
wordt uitgenodigd.
Gesproken werd nog over de aantallen die genoemd werden van 500-600 leerlingen. Dit werd
genoemd door de ouders tijdens bespreking van de fusie. Dit aantal wordt nooit gehaald.

