Notulen MR-vergadering Kennedyschool 13 mei 2014
Aanwezig: Bernard van Gils, Ivo Dierks (voorzitter), Fred Thielemans, Erik Aarssen, Candida Neefs en
Piet Hendrikx
Afwezig: Ineke van Steen
1. Opening en mededelingen
Ivo opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Piet geeft aan dat op 30 juni 2014 een bijeenkomst is geweest van de Dorpstafel. Piet is daarbij
namens de Kennedyschool aanwezig geweest. Hij heeft daar een aantal mededelingen gedaan van
praktische aard over de samenwerking tussen de basisscholen in de kern Fijnaart. Zo zijn er door hem
genoemd: gezamenlijk directie-overleg, de koningsspelen die met de drie basisscholen zijn gehouden
en de bedoeling om tot een gezamenlijk overleg te komen tussen de MR-er van de basisscholen.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt als volgt vastgesteld:
1. Opening en mededelingen voorzitter
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststellen verslag van MR vergadering 28 februari 2014 en behandeling actiepunten
4. Verslag vergadering GMR 17 maart 2014
5. Mededelingen van de directeur
6. Verkeerscommissie: verkeersprotocol ter besluitvorming
7. Concept PR-plan van PR-commissie
8. Vaststellen schoolgids en schoolkalender 2014-2015
9. Wat ter tafel komt
10. Rondvraag en sluiting

3. Vaststellen verslag vergadering 28 februari 2014 en behandeling actiepunten
Het concept-verslag wordt doorgenomen. Er zijn een tekstuele opmerkingen. Het verslag wordt
definitief vastgesteld en kan gepubliceerd worden.
Bernard geeft aan dat het filter dat op de internetserver is geplaatst te goed bleek te werken, omdat
alles werd geblokkeerd. Het filter is er nu tijdelijk vanaf gehaald in afwachting van een definitieve
oplossing.
Het agendapunt communicatieplan/PR-plan is nog niet afgewerkt. Piet en Ineke weten op dit
moment niet hoe ze tot een af te procederen stuk moeten komen. De vergadering geeft Piet een
aantal tips en handvatten mee. Piet geeft aan hiermee verder te kunnen en hij gaat een opzet
maken.
Voor een gezamenlijke te beleggen vergadering tussen de MR-er van de Kennedyschool en de
Julianaschool heeft Ivo inmiddels een emailadres doorgekregen. Ivo gat er opnieuw mee aan de slag
om tot een afspraak te komen.
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Het feit dat de verbouwing van de school in verband met de inhuizing van de bibliotheek vooraf niet
aan de MR is voorgelegd, heeft Bernard besproken met Kees v.d. Slikke. Deze heeft aangegeven
hieraan niet te hebben gedacht.
Erik heeft een eerste aanzet gemaakt voor een beleidsplan met stappenplan gemaakt. Deze eerste
aanzet wordt doorgenomen. Er worden een aantal suggesties gedaan voor aanpassing. Erik pakt dit
verder op.
4. Verslag vergadering GMR 28 februari 2014
Ivo verwijst in eerste instantie naar de notulen van de GMR die al zijn rondgezonden. Er zijn geen
opmerkingen.
5. Mededelingen van de directeur
Bernard geeft aan dat de formatie recent is aangevuld met een nieuwe leerkracht die in de
benedenbouw ingezet gaat worden.
Piet geeft aan dat de Stichting Samen Werken Bergen op Zoom besloten heeft om 120 gebruikte pc’s
aan Stichting De Waarden te schenken. Hiervoor zijn er 40 bestemd voor de Kennedyschool. Op 14
mei 2014 worden de pc’s door de Stichting overhandigd. De pers zal hierbij aanwezig zijn.
De gelden die beschikbaar komen in het kader van het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA-gelden)
zijn bedoeld om passend en vernieuwend onderwijs te stimuleren. Iedere school moet een aanvraag
indienen. De Kennedyschool heeft dat niet afzonderlijk gedaan, maar bij de bespreking van de
ontwikkelingsplannen heeft het bestuur van de Stichting de gelden reeds toegezegd.
6. Verkeerscommissie: verkeersprotocol ter besluitvorming
De verkeerscommissie heeft een verkeersprotocol opgesteld. Dit protocol ziet op de afspraken die
we maken binnen de school over het vervoer van kinderen bij activiteiten van school, zoals excursies,
schoolreisjes en dergelijke. Het BrabantsVerkeersveiligheidsLabel eist de aanwezigheid van een
dergelijk protocol.
De MR neemt het voorgelegde concept over en daarmee is het verkeersprotocol definitief. Formeel
wordt het nu aan de directeur aanbieden. Fred zal de digitale versie aan Bernard mailen.
7. Concept PR-plan van PR-commissie
Verwezen wordt naar onderdeel 3 van deze notulen.
8. Schoolgids en schoolkalender
Bernard heeft de huidige schoolgids met een aantal suggesties voor aanpassing voorafgaande aan de
vergadering rondgezonden. Er wordt nog een aantal suggesties tot aanpassing gedaan. Bernard gaat
hiermee aan de slag.
Aan de schoolkalender is Bernard nog niet toegekomen.
9. Wat ter tafel komt
Piet geeft aan dat volgende week de actie Groene Voetstappen wordt gehouden. Dit is een actie
georganiseerd door de verkeerscommissie in samenwerking met de gemeente Moerdijk. De
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bedoeling van de actie is om te bevorderen dat de kinderen te voet of op de fiets naar school komen
en dat de ouders bewogen worden de auto niet of minder te gebruiken om de kinderen naar school
te brengen en te halen.
De actie wordt gehouden in het kader van de week van het verkeer. Wesley Beck gaat hierin
meedraaien.
De vraag komt op hoe vervanging is geregeld als Piet aan het einde van het schooljaar vertrekt.
Bernard geeft aan dat na de groepsindeling, de invulling van de taken van de leerkrachten kan
worden gemaakt. Daarbij is de vertegenwoordiging in de MR ook een onderdeel.
Fred zal het roulatieschema nazien en agenderen voor de volgende vergadering.
10. Rondvraag en sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Ivo de vergadering. Volgende vergadering is op 10 juni 2014.
Vastgesteld op: 10-06-2014
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Actiepuntenlijst
Vergadering
18-02-2014
18-02-2014
18-02-2014

Actiepunt
Contact opnemen met MR Julianaschool voor gezamenlijke vergadering
Concept beleidsplan met stappenplan maken
Concept PR-plan inzenden

13-05-2014
13-05-2014

Digitale versie verkeersprotocol zenden aan Bernard
Roulatieschema nazien en agenderen voor vergadering 10 juni 2014

Door
Ivo
Erik
PRcommissie
Fred
Fred
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