Notulen MR-vergadering Kennedyschool 25 november 2014
Aanwezig: Bernard van Gils, Ivo Dierks, Erik Aarssen, Ineke van Steen, Mira Ooijen en
Candida Neefs
Afwezig: Fred Thielemans met kennisgeving
1. Ivo opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen: vanaf 5-1-2015 wordt er schoolfruit geleverd
het rekenmodel voor de afname van het lln.aantal is nog niet bekend
3. Verslag van de MR-vergadering van 14 oktober is goedgekeurd.
4. Ivo vertelt over de GMR vergadering. Er is veel gesproken over Werk en Zekerheid.
Een discussie over invalleerkrachten en het voorkomen van verplichtingen aan hen.
Een ZZP regeling voor leerkrachten? Ook is de CAO met 40-urige werkweek (zoals
voorgesteld door de bonden) aan de orde gekomen. Een ander punt van discussie
was het samenwerkingsverband. Hier zit vooruitgang in maar loopt wel achter op de
planning.
5. Mededelingen van de directeur:
a. Er komt een klassenassistent (Manuela) en een conciërge (Daniel). Beiden
moeten een verklaring omtrent gedrag aanvragen.
b. De Health Check voor werknemers van de Waarden is afgerond. De resultaten
worden per school gepresenteerd.
c. 26 november directeurenoverleg met de Springplank. Gaat over het wel of
niet verder deelnemen aan de Koningsspelen door de Springplank
d. Gebiedsplannen. Voorstel: onderwijs en Jongeren samenvoegen zodat er een
groter draagvlak is bij deze bijeenkomsten. Ivo gaat mee naar de volgende
gebiedsplannenvergadering namens de MR. Fred zou jij een brief schrijven
naar deze club over verkeerde denkbeelden over brede school en/of fusie?
e. Trendanalyse is vorig jaar voor het eerst goed ingevoerd. Nu kunnen we gaan
vergelijken en kijken waar een trend is waar als het nodig is iets mee gedaan
kan worden
f. Er is een nieuwe manier van advisering voor de leerlingen naar het VO.
Verschil: nu is het CITO advies bindend. Geen voordeel van de twijfel meer.
g. Vrijdag 28 november komt de GGD met tips om het luizenprobleem beter aan
te pakken.
6. Beleidsplan groepsindeling. In de periode vanaf april tot de zomervakantie wordt
schriftelijk aan de ouders gevraagd wat de onderwijsbehoefte van hun kind is. Deze
informatie is de basis voor de groepsindeling.
7. Strategisch beleidsplan. Bernard bespreekt de wijzigingen en aanvullingen. Verder
waren hier geen vragen of opmerkingen over. Goedgekeurd.
8. Schoolondersteuningsprofiel. Er is nu een beter inventarisatieformulier voor de
competenties die we als school hebben. De inschaling is aangepast. Er zijn op veel

terreinen competenties aanwezig. We kunnen echter als school niet alles tegelijk
aanpakken. Daar is te weinig formatie voor beschikbaar. Nu alles is aangescherpt,
geeft het overzicht een reëel beeld.
9. Begroting. De begroting is goedgekeurd door het bestuur. Ook het meerjarenplan is
goedgekeurd mits vooraf offertes worden aangeleverd aan dhr. van der Slikke. De
verschillen in begrote en werkelijke kosten zitten in het feit dat in de kolom
“werkelijk” de cijfers t/m het 3e kwartaal zijn verwerkt. De kopieerkosten komen
altijd boven het budget omdat het op verkeerde wijze is ingeschaald.
10. Rondvraag. Ivo vraagt of het duidelijk is wat de taken zijn van het OC en diverse
andere werkgroepjes. Bernard zegt dat juist vandaag hierover gesproken is met de
betrokken personen.
11. Toevoeging: Agenderen op volgende vergadering: evaluatie schooltijden. Volgende
(beleids)vergadering: 20 januari 2015

