Notulen MR-vergadering Kennedyschool 8 oktober 2013
Aanwezig: Bernard van Gils, Ivo Dierks (voorzitter), Fred Thielemans, Erik Aarssen, Ineke van Steen,
Candida Neefs en Piet Hendrikx
1. Opening en mededelingen
Ivo opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt als volgt vastgesteld:

1. Opening en mededelingen voorzitter
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststellen verslag vergadering 20 augustus 2013 en behandeling actiepunten
4. Mededelingen van de directeur
5. Verslag vergadering GMR 2 september 2013
6. Terugkoppeling bijeenkomst Dorpsraad 30 september 2013
7. Verkeerscommissie
8. Gedragsprotocol
9. Ouderhulp
10. Rondvraag en sluiting
3. Vaststellen verslag vergadering 20 augustus 2013 en behandeling actiepunten
Er zijn geen opmerkingen over het concept verslag. Het verslag van 20 augustus 2013 wordt
vastgesteld. Het verslag kan op de website worden geplaatst.
De volgende actiepunten zijn afgewerkt:
Vergadering Actiepunt
20-08-2013 Leerlingenaantal agenderen als bespreekpunt voor vergadering van 14
januari 2014
20-08-2013 MR Julianaschool uitnodigen voor een gesprek

Door
Fred
Ivo

De volgende actiepunten blijven staan:
Vergadering Actiepunt
20-08-2013 Leerlingenaantal agenderen als bespreekpunt voor vergadering van 14
januari 2014
20-08-2013 MR Julianaschool uitnodigen voor een gesprek

Door
Fred
Ivo

Ivo merkt op dat hij contact heeft gelegd met de MR van Julianaschool. Van een afspraak is echter
nog niet gekomen. Ivo zal nogmaals contact leggen. Verder legt Ivo de vraag voor of ook de MR van
de Springplank uitgenodigd moet worden. De vergadering is van mening dat deze ook uitgenodigd
moeten worden. Ivo neemt hiertoe actie.
4. Mededelingen van de directeur
Bernard merkt op dat recent een leerling is geschorst wegens wangedrag. De ouders hebben bij het
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bestuur van de stichting bezwaar gemaakt tegen de maatregel. Bernard geeft aan dat geprobeerd
wordt in contact te blijven met de ouders.
De resultaten van de oktober-telling zijn bekend. Op 1 oktober 2013 had de Kennedyschool 223
leerlingen. Dit is 19 leerlingen minder ten opzichte van vorig jaar. Welke gevolgen dit heeft voor
geldstromen en formatie is niet bekend, maar verwacht kan worden dat de gevolgen negatief zijn.
5. Verslag vergadering GMR 2 september 2013
Ivo verwijst naar het al rondgezonden verslag van de GMR-vergadering. Ivo wijst erop dat op
Stichtingsniveau een omgangs/gedragsprotocol wordt ontwikkeld.
6. Terugkoppeling bijeenkomst Dorpsraad 30 september 2013
Er is weinig terug te koppelen van deze bijeenkomst. De actiepunten voor de scholen zijn afgewerkt.
Met name op het gebied van de samenwerking is de Dorpsraad positief over de ontwikkelingen.
7. Verkeerscommissie
Piet meldt dat onlangs aan de Kennedyschool het Brabants Verkeersveiligheidslabel is uitgereikt. Het
is zaak om het label te behouden, nu om de twee jaar een review door de provincie plaatsvindt.
Onlangs is de verkeerscommissie sinds lange tijd bijeen gekomen. Er zijn afspraken gemaakt over een
aantal punten zoals het verplaatsen van het hek van de school om ruimte voor de wachtende ouders
te creëren. Ook is afgesproken dat vanuit de verkeerscommissie een voorzet ontwikkeld zal worden
voor een verkeersprotocol. Het is de bedoeling dat in dit protocol een aantal uitgangspunten worden
vermeld over bijvoorbeeld het halen en brengen, aandachtspunten bij het organiseren van
klassenuitjes en ouders daarbij worden ingezet voor het vervoer van leerlingen. Het protocol zal aan
Bernard worden aangeboden en kan vervolgens aan de MR worden voorgelegd.
8. Gedragsprotocol
Er is al langer behoefte aan een vastlegging van de normen en waarden die binnen de Kennedyschool
gelden en wat er gebeurt als de normen en waarden niet worden nageleefd. Bernard heeft in
samenspraak met het team een gedragsprotocol in concept gemaakt en dit ter advisering aan de MR
voorgelegd.
De oudergeleding van de MR onderschrijft de uitgangspunten die in het protocol zijn verwoord. Op
details worden op- en aanmerkingen gemaakt. Bernard verwerkt deze op- en aanmerkingen. De MR
adviseert positief over het protocol.
9. Ouderhulp
Bernard heeft het eerder gemaakte concept aangepast. Gebleken is dat er vanuit de ouders geen
animo bestaat voor het organiseren van verkiezingen. Om deze reden heeft Bernard besloten dit zelf
op zich te nemen.
10.Rondvraag en sluiting
Candida legt de volgende vraag voor. Kan de MR ermee instemmen dat bij de te organiseren
Koningsspelen deze op een vrijdagochtend worden georganiseerd en de leerlingen daarna 's-middags
vrij zijn? De MR stemt hiermee in onder de voorwaarde dat deze vrije middag tijdig naar de ouders
wordt gecommuniceerd. Deze vrije middag is immers nog niet in de schoolagenda opgenomen.
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Niets meer aan de orde zijnde, sluit Ivo de vergadering. Volgende vergadering is op 21 november
2013.
Vastgesteld op: 19-11-2013
Actiepuntenlijst
Vergadering Actiepunt
20-08-2013 Leerlingenaantal agenderen als bespreekpunt voor vergadering van 14
januari 2014
20-08-2013 MR Julianaschool uitnodigen voor een gesprek
08-10-2013 MR Springplank uitnodigen voor een gesprek
08-10-2013 Communiceren vrije middag Koningsspelen

Door
Fred
Ivo
Ivo
Bernard
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