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De MR heeft zich de afgelopen periode actief bezig gehouden met een aantal belangrijke zaken, waaronder natuurlijk
de voortgang van het fusieproces.
Nadat het besluit eind schooljaar 2017 - 2018 is genomen om te fuseren met de Nicolaasschool, zijn de beide MR-en
samen op zoek gegaan naar een bureau, die het proces van een goede samensmelting van 2 teams, zo goed
mogelijk kan begeleiden.
In oktober hebben 3 verschillende bureaus een presentatie gehouden en heeft de MR unaniem besloten dat ze het
proces graag begeleid zien worden door Loes en Mariet van B&T. De eerste bijeenkomsten en gesprekken hebben
plaatsgevonden en wij ( en ook de teams) zijn zeer tevreden over dit bureau.
Daarnaast hebben we ook een avond gehad met Job van Velzen van Etuconsult die zich richt op de nieuwbouw en
het vormgeven van het IKC. Hier krijgen wij de mogelijkheid om mee te denken en input te geven.
Naast deze activiteiten hebben we ons ook gebogen over de lopende zaken gedurende een schooljaar.
● Martijn Steur heeft de tussentijdse evaluatie van de schoolplannen met ons gedeeld. Die zijn positief door ons
ontvangen
● 3 MR leden hebben een MR scholing gevolgd en waren blij met de input die ze daar hebben gekregen.
● De GMR krijgt volgend schooljaar een andere vorm. De huidige GMR is te groot om effectief te kunnen
functioneren. Wij hebben het plan voor de herstructurering van de GMR voorgelegd gekregen en hiermee
ingestemd, omdat we onderschrijven dat de GMR te groot wordt en niet goed werkbaar is in de huidige vorm.
Wel houden we met de nieuwe opzet goed in de gaten of we voldoende geïnformeerd worden en ruimte
krijgen voor inbreng. Hier zal een evaluatie gedurende het volgend schooljaar voor plaatsvinden.
● Komende vergaderingen zullen we ook, de schoolformatie 2019-2020, de schoolbegroting, evaluatie pauzes,
de onderwijskundige plannen voor het volgend schooljaar en natuurlijk fusie en nieuwbouw bespreken.
We houden u op de hoogte!
Vragen of opmerkingen? Mail ons (mr@rkbsfatima.nl)
Vriendelijke groet,
Martijn van Nierop, Heidi van de Koevering, Eveline Schell, Mariet van Rooijen, Marina Caspers en Saskia van Mourik
MR Fatimaschool

