Notulen MR-vergadering Kennedyschool 8 mei 2012

Aanwezig: Bernard van Gils, Piet Hendrikx, Mireille Scholte (voorzitter), Fred Thielemans (notulist),
Ivo Dierks, Ineke van Steen, Candida Neefs
1. Opening en mededelingen
Mireille opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt als volgt vastgesteld:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststelling verslag van MR vergadering van 28 februari 2012 en behandeling actiepunten
4. Voorbespreking agenda GMR-vergadering 14 mei 2012 (indien beschikbaar)
5a. Mededelingen vanuit directeur
5b. Overblijven
6. Vertegenwoordiging MR in GMR
7. Verslag bespreking verkeerscommissie met wijkagent
8. Formatie en groepsindelingen schooljaar 2012-2013
9. Binnenklimaat
10. Rondvraag en sluiting
3. Verslag van de MR vergadering van 28 februari 2012 en behandeling actiepunten
Het verslag wordt vastgesteld. Het verslag kan op de website geplaatst worden.
Het actiepunt met betrekking tot de brandmeldcentrale blijft gedeeltelijk staan. Er is een uitleg over
de brandmeldcentrale is geweest. Een doormelding van de brandmeldcentrale naar de
Gemeenschappelijk Meld Kamer moet volgens het installatiebedrijf plaatsvinden. Piet gaat verder na
hoe een en ander zit.
4. Voorbespreking agenda GMR-vergadering 14 mei 2012
Piet geeft aan dat de belangrijkste punten voor de aanstaande vergadering zijn:
•

Bestuursformatieplan;

•

Het vergaderschema voor volgend vergaderjaar;

•

Het samenwerkingsverband dat binnen de Stichting wordt aangegaan voor de
schoolbegeleiding. Er wordt een concept uitwerking van de samenwerking besproken;

•

Een regeling over beoordelingsgesprekken
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5a. Mededelingen vanuit de directeur
Bernard geeft aan geen mededelingen te hebben. Wel geeft hij aan dat veel zaken in steigers staan.
5b. Overblijven
Bernard is benaderd door de overblijfouders. Het aantal overblijfouders blijft een punt van zorg.
Verder blijkt dat de kosten van het overblijven stijgen. Het voorstel van de overblijfstichting is om het
tarief voor het overblijven te verhogen met € 0,25. Bernard heeft aangegeven dit voorstel in de MR
te bespreken. De MR gaat akkoord met het voorstel. Wel komt de vraag op in hoeverre de MR
zeggenschap heeft ten opzichte van de stichting TussenSchoolse Opvang Kennedyschool.
Afgesproken wordt dat Fred een poging zal doen te uit te zoeken.
6. Vertegenwoordiging MR in GMR
Naar aanleiding van de oproep in de nieuwsbrief van maart 2012 hebben zich twee ouders gemeld bij
Piet Hendrikx. Na loting tussen de beide ouders is Albert Reuvers als vertegenwoordiger in de GMR
uit de bus gekomen. Vervolgens heeft Piet de discussie opgestart met betrekking tot de vraag of
Albert voor het komend schooljaar tevens het nieuwe MR-lid is. Meerdere leden van de MR heeft
aangegeven dat voor de vervanging van Mireille een verkiezing uitgeschreven zal moeten worden. De
werving in maart was en is expliciet bedoeld als vertegenwoordiging in de GMR. Dit betekent niet dat
de vertegenwoordiger automatisch lid is van de MR.
Mireille neemt contact op met Albert om mogelijke gerezen onduidelijkheden weg te nemen.
Volgens het MR-reglement zal er een verkiezing uitgeschreven moeten worden vanwege het vacant
komen een plaats in de MR in de oudergeleding. Afgesproken wordt dat Fred voor 1 juni een concept
tekst voor de verkiezingen zal maken en rondzenden.
In de vergadering van 19 juni wordt de MR-verkiezing en de taakverdeling binnen de MR besproken.
7. Verslag bespreking verkeerscommissie met wijkagent
De verkeerscommissie heeft op 12 april een gesprek gehad met de wijkagent over de
verkeerssituatie rondom de school. Een besprekingsverslag is eerder bij de agenda verspreid. Punt
voor de MR is het advies van de wijkagent dat er binnen de school regels worden gesteld over het
verkeer naar en van school en dat deze regels gehandhaafd worden. De MR stelt vast dat in de
schoolgids regels zijn opgenomen. Bij de samenstelling van de schoolgids voor het volgend schooljaar
kan nog eens goed naar de opgenomen regels worden gekeken.
Verder wordt door Piet aangegeven dat 10 mei voor de Kennedyschool het praktisch
verkeersexamen wordt afgenomen. Het is door de bereidwillige medewerking van de verkeersouders
van de Julianaschool dat het praktisch verkeersexamen door kan gaan. Er hebben zich weinig ouders
gemeld om als controlepost op te treden. In dat verband wordt door de MR gevraagd om het begin
van het schooljaar een soort spoorboekje uit te geven met daarin alle activiteiten voor het komend
schooljaar waarvoor ouderhulp wordt gevraagd. Ouders kunnen op die manier in een vroeg stadium
inschrijven voor de activiteiten en weet de school in een vroeg stadium of er voor activiteiten
voldoende ouderhulp is. Bernard neemt dit voorstel in overweging.
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8. Formatie en groepsindelingen schooljaar 2012-2013
Vanuit de oudergeleding van de MR komt het dringende verzoek om meer voorbereidingstijd.
Evenals vorig jaar is ook dit jaar de voorbereidingstijd voor dit belangrijke onderwerp er niet
geweest. De MR wil vanwege zijn instemmingsrecht voldoende voorbereidingstijd. Nu moest de
oudergeleding van de MR tijdens de speciaal belegde vergadering pas tijdens de vergadering de
uitgangspunten en de uitwerking vernemen. De oudergeleding van de MR wil volgende keer daarom
graag aansluiten bij de vergadering waarin de uitgangspunten worden geformuleerd. Bernard vindt
dat prima, maar vraagt ook de aanwezigheid bij de tweede, beslissende, vergadering. De MR stemt
hiermee in.
Op de op 17 april 2012 speciaal belegde vergadering van het team waar de oudergeleding van de MR
bij aanwezig mocht zijn, is tevens aan de MR de vraag door Bernard voorgelegd of ingestemd kon
worden met een vervroeging van de schooltijden met een kwartier. Tijdens de vergadering heeft de
oudergeleding aangegeven daarmee niet in te stemmen omdat dat voorstel als erg prematuur wordt
ervaren. Allereerst zal er een ouderraadpleging moeten plaatsvinden voordat de oudergeleding
binnen de MR hierover zijn stem uitbrengt. Zo is een vraag die opkomt hoe wordt omgegaan met de
extra verkregen tijd. Leidt dit voor de leerlingen tot meer ADV-dagen ?
Het idee wordt geopperd tot invoering van een projectgroep. Aangegeven wordt dat het plan tot
vervroeging van de schooltijden niet met ingang van het aanstaande schooljaar ingaat. Besloten
wordt dat er eerst een peiling in het team plaatsvindt. Afhankelijk van het resultaat zal bepaald
worden hoe omgegaan zal worden met het plan.
Op 17 april 2012 heeft de MR ingestemd met de formatie en de groepsindelingen voor het schooljaar
2012-2013.
9. Binnenklimaat
Over dit vaste agendapunt is niets te melden.
10. Rondvraag
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Mireille de vergadering.
Vastgesteld op : 19 juni 2012
Actiepuntenlijst
Vergadering

Actiepunt

Door

08-05-2012

Nagaan aansluiting brandmeldcentrale op GMK

Piet

08-05-2012

Positie MR ten opzichte van TSO Kennedyschool nagaan

Fred

08-05-2012

Concept tekst verkiezing maken voor 1 juni

Fred
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