Notulen MR-vergadering Kennedyschool 14 oktober 2014
Aanwezig: Bernard van Gils, Ivo Dierks (voorzitter), Fred Thielemans, Erik Aarssen, Candida Neefs en
Mira Ooijen
Afwezig: 1. Presentatie beleidsplan Wesley Beck over schoolfruit
Voorafgaande aan de vergadering, heeft Wesley Beck een presentatie verzorgd over schoolfruit.
Wesley wenst te komen tot een beleidsplan, waarin onder andere:
- het nuttigen van fruit op school verplicht wordt gesteld
- een ‘fruitcommissie’ wordt ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van het team, de MR en
ouders
- in navolging op een project dat Wesley in het kader van zijn opleiding (stage op de Kennedyschool)
heeft gedaan, is hij op zoek gegaan naar mogelijkheden om het fruitproject uit te breiden.
In Nederland kan met subsidie van de EU binnen scholen een fruitprogramma worden gestart. De
directie heeft hierop ingeschreven en de Kennedyschool kan meedoen in het project. Daartoe
start op 3 november 2014 een programma om gedurende drie dagen in de week fruit aan te
bieden op school in de ochtenduren.
De MR vindt het verplicht stellen van fruit prematuur en wenst eerst de resultaten van het
fruitprogramma af te wachten. Hierbij wordt aan de directie gevraagd om na afloop van het
fruitprogramma met een voorstel te komen. Het is immers aan de directie een voorstel daartoe te
doen. Tenslotte vraagt de MR aandacht voor de communicatie naar de ouders over de start van het
fruitprogramma.
2. Opening en vaststelling agenda
De agenda wordt als volgt vastgesteld:
1. Presentatie beleidsplan Wesley Beck over schoolfruit
2. Opening en vaststelling van de agenda
3. Mededelingen voorzitter
4. Vaststelling verslag van MR vergadering van 2 september 2014 en behandeling actiepunten
5. Verslag vergadering GMR van 15 september 2014
6. Mededelingen van de directeur
7. PR beleidsplan (I. van Steen)
8. Terugkoppeling overleg met MR Julianaschool 1 oktober 2014
9. Beleidsplan proces vaststelling groepsindeling (E. Aarssen)
10. Verkeerscommissie (F. Thielemans)
11. Ouderparticipatie, werkgroepen, commissies, klassenouders, klassenhulpen
(F. Thielemans)
12. Wat verder ter tafel komt
13. Sluiting
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3. Mededelingen voorzitter
Gelet op de omvang van de agenda, verzoekt de voorzitter eenieder zaken kort en bondig te houden.
4. Vaststelling verslag van MR vergadering van 2 september 2014 en behandeling actiepunten
Het concept-verslag wordt doorgenomen. Het verslag wordt definitief vastgesteld en kan
gepubliceerd worden.
De in het verslag opgenomen actiepunten zijn geagendeerd voor deze vergadering.
5. Verslag vergadering GMR van 15 september 2014
Ivo verwijst naar het rondgezonden verslag. Ivo wijst specifiek op de volgende punten:
- de gevolgen van het inwerkingtreding van de werkkostenregeling per 1 januari 2015
- de nieuwe cao voor het primair onderwijs
- samenwerkingsverband PO3002
6. Mededelingen van de directeur
Bernard geeft aan dat de oktobertelling is geweest. Het aantal leerlingen is per 1 oktober 2014
vastgesteld op 214. Dit betekent (wederom) een daling ten opzichte van het voorgaande jaar. Het
sluit aan bij de trend die binnen de Stichting waarneembaar is. Wat de oktobertelling voor invloed
heeft op formatie en geldstromen, kan Bernard nog niet aangeven.
Bernard heeft kort voor de vergadering aan de MR gevraagd in te stemmen met de evaluatie van het
strategisch beleidsplan 2013-2014. Niet alle leden van de MR zijn in de gelegenheid geweest het stuk
door te nemen. Om deze wordt afgesproken dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld uiterlijk
30 oktober 2014 te reageren op de evaluatie. Reacties kunnen bij Fred worden ingeleverd. Deze zal
uiterlijk 31-10-2014 in een gezamenlijke reactie aan Bernard doorgeven.
Het nieuwe strategisch beleidsplan wordt geagendeerd voor de vergadering van 25 november 2014.
7. PR beleidsplan (I. van Steen)
Na het vertrek van Piet, bestaat de PR-werkgroep uit Herma, Christel en Ineke. De werkgroep heeft
een stappenplan van een andere school gevonden en zij willen dit stuk tot uitgangspunt nemen voor
het beleidsplan van de Kennedyschool. De MR stemt hiermee in.
Besloten wordt dat namens de ouders Erik Aarssen toetreedt tot de PR-werkgroep.
8. Terugkoppeling overleg met MR Julianaschool 1 oktober 2014
Op 1 oktober 2014 hebben Ivo, Erik, Mira en Fred een gesprek gehad met de MR van de
Julianaschool. Het is een goed gesprek geweest. In het gesprek zijn ervaringen gedeeld zoals de
positie van de MR ten opzichte van de directie, het overblijven, de studiedagen. Uit het gesprek is
naar voren gekomen dat de uitgangspunten van de scholen verschillend zijn, maar er zijn ook
overeenkomsten. Verder is gesproken over de beelden die leven bij de dorpstafel dat de invoering
van een brede school gelijk staat met een fusie. Bij beide scholen en MR-en bestaat op dit moment
geen enkele wens om tot een fusie te komen. Het concept van een brede school, bijvoorbeeld dat
voor- en naschoolse opvang, sport na schooltijd in een school verenigd zijn, spreekt daarentegen wel
aan. Beide MR-mening dat participatie aan de dorpstafel geen toegevoegde waarde zolang het
verkeerde beeld bij de dorpstafel zal bestaan. Fred heeft het op zich genomen om een concept
reactie namens beide MR-en op te stellen richting de dorpstafel.
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9. Beleidsplan proces vaststelling groepsindeling (E. Aarssen)
Erik reikt een toelichting op zijn eerder verstrekte processchema uit aan iedereen. Afgesproken
wordt dat Erik het stuk aan iedereen mailt. Aan iedereen wordt gevraagd reacties voor 25 november
2014 door te geven. Het stuk zal vervolgens ter vaststelling op de agenda van de vergadering van 25
november 2014 worden geplaatst.
10. Verkeerscommissie (F. Thielemans)
Fred geeft aan zorgen te hebben gehad over het voortbestaan van de verkeerscommissie. Kort
geleden heeft Bernard de brief van de gemeente inzake de enquête onder de bewoners voor de
wijziging van het eenrichtingsverkeer opgepakt. Bernard heeft de gemeente van een reactie
voorzien, zodat de brief naar de bewoners kan. Verder zijn juf Yvonne Ros en juf Helma Kannekens
toegetreden tot de verkeerscommissie. De laatstgenoemden zullen ook naar de BVL-bijeenkomst bij
de gemeente gaan.
11. Ouderparticipatie, werkgroepen, commissies, klassenouders, klassenhulpen
(F. Thielemans)
Fred vraagt zich af of er niet een overdaad is aan verzoeken aan ouders om te participeren. Het is
goed dat ouders wordt gevraagd te participeren bij schoolzaken, maar er moet niet teveel gevraagd
worden. Anders bestaat volgens Fred het gevaar dat ouders gaan afhaken en dat een tegendraads
effect optreedt.
Bernard geeft aan tijdens de laatste studiedag over ouderparticipatie is gesproken en dat een aantal
ouders zijn aangesloten tijdens de studiedag om mee te praten. Er is aan een aantal ouders
opgestaan (werkgroep ouderparticipatie) die actief op zoek is gegaan naar ouders om mee te praten
over de dit onderwerp. Het is de bedoeling dat de werkgroep met voorstellen komt richting directie
en MR over ouderparticipatie.
12. Wat verder ter tafel komt
Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt.
13. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Ivo te vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng en
aanwezigheid.
Vastgesteld op: 25-11-2014
Actiepuntenlijst
Vergadering Actiepunt
14-10-2014 Reactie op evaluatie strategisch beleidsplan uiterlijk 30-10-2014 naar
Fred zenden
14-10-2014 Verzamelde reacties op evaluatie strategisch beleidsplan zenden aan
Bernard
14-10-2014 Agenderen nieuw strategisch beleidsplan voor vergadering van 25-112014
14-10-2014 Reactie op concept beleidsplan proces vaststelling groepsindeling uiterlijk
25-11-2014 zenden naar Erik
14-10-2014 Vaststelling beleidsplan proces vaststelling groepsindeling agenderen
voor vergadering van 25-11-2014

Door
Allen
Fred
Fred
Allen
Fred
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Volgende vergaderingen MR
Datum
25-11-2014
20-01-2015 (beleidsvergadering met team)
10-02-2015 (beleidsvergadering met team)
14-04-2015
02-06-2015

Aanvang
19:30 uur
n.n.b.
n.n.b.
19:30 uur
19:30 uur
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