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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Vergadering van dinsdag 2 juni 2015.
Aanwezig: Ineke, Candida, Bernard, Ivo, Mira
Afwezig: Fred en Erik
Aanvang
Einde

: 19:30 uur
: 21:30 uur

Notulen
1.

2.

Opening door Ivo 19:40 uur.
Goedkeuring notulen vorige vergadering.
Mededelingen voorzitter

3.

Vaststelling verslag van MR vergadering van 23 april 2015 en behandeling
actiepunten
Verkeersituatie: Brief over de verkeersrichting wordt verspreid onder de bewoners.

4.

Terugkoppeling GMR-vergadering 1 juni 2015:
Besproken:
- Sollicitatieprocedure m.b.t de nieuwe bestuurder. Het huidige bestuur zorgt 2 jaar
voor een overdracht.
- Bestuursformatieplan is goedgekeurd door PGMR.
- Wat te doen met scholen met een leerlingenaantal onder de ondergrens (23
leerlingen)?
- Er is een werkgroep opgesteld ter oriëntatie van de samenwerking/overname met de
Roef.
- Ziekteverzuim onder personeel.

5.

Mededelingen directeur:
- De Kennedyschool heeft gekozen voor het overlegmodel, vanuit de nieuwe cao.
Teamgeleding beslist voor de 40-urige werkweek (van 08:00-16:30 uur), overwerk
wordt gecompenseerd in de vakantie.
- Leerlingenindeling: ouders hebben hun wensen aan kunnen geven. Er moet goed
beargumenteerd worden waarom een leerling in een bepaalde groep wordt geplaatst.
Op 15 juni wordt er naar de ouders de indeling en de bijbehorende leerkrachten
gecommuniceerd.
- Evaluatie schoolreis
- Aanschaf en invoering Engelse methode groep 5-8
- Snappet: tablets als hulpmiddel/ondersteuning voor rekenen, taal, spelling. Vanaf
de zomervakantie voor groep 4-8.
- De Roef wil hun intrek nemen in het gebouw van Kennedy/Juliana. Er wordt nader
bekeken welke lokalen hier het meest geschikt voor zijn.
- Brede schoolcertificaat loopt.

6.

Vaststellen schoolkalender schooljaar 2015 – 2016

7.

Vaststellen schoolgids schooljaar 2015 – 2016
Wijzigingen zijn aangegeven. MR-leding geven nog instemming over de herschreven
stukken.

8.

a. schema van aftreden MR-leden
b. vaststellen flyer verkiezing nieuw MR-lid oudergeleding
c. vaststellen tijdpad verkiezing
d. vaststellen verkiezingscommissie:
Oudergeleding Ivo en Leerkrachtgeleding Ineke

9.

Vaststellen vergaderdata MR schooljaar 2015 – 2016
17 september 2015 MR-vergadering: vaststellen van de andere vergaderdata.

10. Datum etentje MR:
11. Rondvraag en sluiting
Met vriendelijke groeten,
Mira Ooijen
Leerkrachtgeleding MR
Actiepunten:
- 1 juli Schoolplan wordt aangeboden wordt aangeboden door directeur
Voor 16 juli moet hierop worden gereageerd en vastgesteld
-

29 juni Schoolgids en Schoolkalender wordt aangeboden door directeur
Voor 3 juli moet hier op worden gereageerd en vastgesteld

-

Vergaderingen MR komend schooljaar op donderdag

-

Flyer voor de verkiezing MR-oudergeleding wordt door Fred aangepast

-

8 juli stemmen van de verkiezing tellen na 17:00 uur door commissie

-

Nadenken over afvloeiing/continuïteit MR-leden

Definitief vastgesteld : 17-09-2015

