Notulen MR-vergadering Kennedyschool 29 januari 2015
Aanwezig: Bernard van Gils, Ivo Dierks (voorzitter), Fred Thielemans, Erik Aarssen, Candida Neefs en
Ineke van Steen
Afwezig: Mira Ooijen
1. Opening en mededelingen
Ivo opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt als volgt vastgesteld:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen voorzitter
3. Vaststellen verslag van MR vergadering van 25 november 2014 en behandeling actiepunten
4. Verslag vergadering GMR 8 december 2014 en terugkoppeling vergadering GMR 26 januari 2015
5. Mededelingen van de directeur
6. Cao-wijzigingen en consequenties voor de formatie (Bernard)
7. Schoolondersteuningsprofiel (Bernard)
8. Visie en missie school t.b.v. het Schoolplan (Bernard)
9. Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2015-2016 (Bernard)
10. Rondvraag en sluiting
3. Vaststellen verslag vergadering 25 november 2014 en behandeling actiepunten
Het concept-verslag wordt doorgenomen. Het verslag wordt definitief vastgesteld en kan
gepubliceerd worden.
4. Verslag vergadering GMR 8 december 2014 en terugkoppeling vergadering GMR 26 januari 2015
Ivo verwijst in eerste instantie naar de notulen van de GMR-vergadering van 8 december 2014 die al
zijn rondgezonden.
Uit de GMR-vergadering van 26 januari 2015 deel t Ivo de volgende punten mee:
- de vakantieregeling is definitief vastgesteld
- nieuwe COA voor het primair onderwijs heeft gevolgen voor de stichting en de basisscholen:
- keuze voor een basis- of overlegmodel. Besluitvorming hierover moet voor de zomervakantie
gereed zijn en zijn vastgesteld door de personeelsgeleding van de GMR
- de nieuwe cao heeft gevolgen voor de formatie omdat de flexibiliteit met betrekking tot de inzet
van invallers vervalt. Ook de strikte handhaving aan de 40-urige werkweek heeft gevolgen
- Ivo is toegetreden tot de werkgroep Identiteit van de GMR
5. Mededelingen van de Bernard
Bernard doet de volgende mededelingen:
- het schoolfruit gaat definitief niet door als gevolg van problemen met leveranciers van het fruit
- de Kennedyschool beschikt sinds kort over een conciërge, Daniël
- op 23 februari 2015 vindt er wederom een bijeenkomst van de dorpstafel plaats
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6. Cao-wijzigingen en consequenties voor de formatie (Bernard)
De gevolgen van de nieuwe cao voor de formatie zijn nog niet bekend. Er moet besloten worden
tussen twee rekenmodules. Afhankelijk daarvan kan de formatie worden berekend.
Verder is een belangrijk gevolg van de nieuwe cao dat de leerkrachten overuren in tijd uitbetaald
krijgen (tijd voor tijd). De vraag en de puzzel is hoe dat in te roosteren is.
7. Schoolondersteuningsprofiel (Bernard)
Tijdens de vergadering van 25 november 2014 is het schoolondersteuningsprofiel besproken. Een
formele goedkeuring door de MR is toen niet verstrekt. Het schoolondersteuningsprofiel wordt
alsnog akkoord bevonden.
8. Visie en missie school t.b.v. het Schoolplan (Bernard)
De visie en de missie van de school voor het schoolplan is in de beleidsvergadering voorafgaande aan
deze MR-vergadering besproken. Tijdens de beleidsvergadering zijn diverse tekstuele voorstellen
gedaan die verwerkt gaan worden in het besproken concept. Na verwerking komt het stuk terug in
de MR-vergadering.
9. Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2015-2016 (Bernard)
Het vakantierooster is, zoals meegedeeld tijdens de GMR van 26 januari 2015, op stichtingsniveau
vastgesteld. Het voorstel van de Bernard voor de inroostering van de studiedagen is akkoord.
10. Rondvraag en sluiting
Fred vraagt naar de stand van zaken omtrent het eenrichtingsverkeer. Bernard geeft aan dat bij de
gemeente gerappelleerd is. De verkeerswerkgroep heeft nieuwe input gekregen doordat juf Yvonne
en juf Helma zijn toegetreden tot de werkgroep (ter vervanging van Piet Hendrikx).
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Ivo de vergadering.
Vastgesteld op: 19 maart 2015
Actiepuntenlijst
Vergadering Actiepunt
25-11-2014 Evaluatie schooltijden agenderen

Door
Bernard
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