Notulen MR-vergadering Kennedyschool 8 november 2011

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. Verslag van de MR vergadering van 27 september 2011 en behandeling actiepunten
4. Voorbespreking agenda GMR-vergadering 14 november 2011
5. Mededelingen vanuit directeur
6. Bijeenkomst 20 oktober 2011 Brabants Verkeersveiligheidslabel
Fred Thielemans zal een terugkoppeling geven
7. Bespreking begroting 2012
Toelichting door Bernard van Gils
8. Rondvraag en sluiting
3. Verslag van de MR vergadering van 27 september 2011
Het verslag wordt aangepast met herstel van een aantal typefouten.
Voor wat betreft het binnenklimaat merkt Ineke van Steen op dat zij de CO-2 meter op een andere
plaats in haar lokaal heeft geplaatst (van de deur af). Op dat moment slaat de meter oranje/rood uit.
Omdat de meter al snel op oranje/rood komt, wordt geadviseerd om ook de gemeten waarden bij te
houden.
Bernard merkt op dat vanuit de GGD het advies luidt om tijdens pauzes te luchten door alle ramen
open te zetten.
Afgesproken wordt dat Ineke een week lang de gemeten waarden noteert en dat vervolgens de
meter naar een ander klaslokaal op de begane grond gaat om de waarden te meten.
Het binnenklimaat komt als agendapunt terug op de volgende vergadering.
Het verslag wordt vastgesteld. Het verslag kan op de website geplaatst worden.
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De actiepuntenlijst wordt doorgenomen:
Afgewerkt
Vergadering

Actiepunt

Door

27-09-2011

Toezending resultaten tevredenheidsenquête aan MR

Bernard van Gils

27-09-2011

Vastgesteld jaarverslag 2010-2011 MR zenden aan Bernard en
de GMR

Fred Thielemans

27-09-2011

Aankaarten bij GMR stappenplan aannamebeleid

Piet Hendrikx

27-09-2011

Opnemen zonwering en screens in meerjarenonderhoudsplan

Bernard van Gils

Piet geeft aan dat het hem ontschoten is om het actiepunt ter zake van een stappenplan te laten
agenderen voor de GMR-vergadering. Hij zal dit punt meenemen in de rondvraag van de vergadering
van 14 november 2011.
4. Mededelingen vanuit de GMR
Piet geeft aan dat de belangrijkste punten voor de aanstaande vergadering zijn:
•

de beschrijving van de gevolgen in het Strategisch beleidsplan (instroom leerlingen de
komende jaren en de aanstaande afvloeiingen binnen het lerarenkorps) ten opzichte van het
principe “last-in-first-out”;

•

de begroting 2012 van de Stichting. Piet geeft aan dat hij nog geen stukken heeft ontvangen,
zodat hij geen toelichting kan geven. Fred biedt aan om samen met Piet naar de stukken te
kijken als hij begrotingstukken ontvangt.

Verder geeft Piet aan dat hij volgens schema in augustus 2012 aftredend is als GMR-lid. Piet geeft
aan zijn termijn niet te verlengen. De vraag komt op of vanaf augustus 2012 de Julianaschool de
afvaardiging vanuit de leerkrachten moet leveren en de Kennedyschool een afvaardiging vanuit de
ouders. Besloten wordt de opvolging van Piet in de GMR tijdens de vergadering van 19 juni 2012 te
bespreken.
5. Mededelingen vanuit de directeur
Bernard geeft aan dat het deurenbeleid is ingegaan. Dit betekent dat de deuren tijdens de
schooluren gesloten zijn. Hij verwijst in deze tevens naar de nieuwsbrief. Probleem is nog wel de
deur bij de kleuters. De deurdranger op deze deur zou losser gesteld moeten worden. De vraag is
alleen hoe de beschermkap van de dranger verwijderd moet worden. Ivo biedt aan om samen met
Piet hiernaar te kijken.
Het team heeft een studie-avond gehad over handelingsgericht werken met betrekking tot passend
onderwijs. Vanaf het schooljaar 2014/2015 moeten scholen passend onderwijs bieden, waarbij
uitgegaan wordt van de competenties van het kind.
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Bernard is gestart met de functioneringsgesprekken. In verband hiermee is hij gestart met
klasbezoeken.
De 1 oktober-telling is geweest. Op 1 oktober had de Kennedyschool 246 kinderen, wat een
teruggang betekent van 8 leerlingen. Voor de leerkrachtenformatie heeft dat tot gevolg dat deze
gekort wordt. Doordat juf Fenna en Yvette volgend schooljaar minder gaan werken, resteert een
korting van 0,35 fte. Bernard geeft aan dat dit volgend schooljaar gevolgen zal hebben voor
bijvoorbeeld het aantal klassen.
Tenslotte geeft Bernard aan dat door de ouderbetrokkenheid van onder andere de Julianaschool het
strooibeleid van de gemeente is aangepast. Als gevolg hiervan zal tijdens de komende winterperiode
ook rondom de school gestrooid worden.
6. Bijeenkomst 20 oktober 2011 Brabants Verkeersveiligheidslabel
Fred geeft een toelichting op de bijeenkomst.
De vergadering is met name bedoeld voor scholen die beschikken over het Verkeersveiligheidslabel.
Desondanks heeft Fred een aantal zaken genoteerd die van belang zouden kunnen zijn voor de
Kennedyschool.
Fietsverlichtingsactie : actie begint 31 oktober 2011. Inmiddels zijn ook door de Kennedyschool de
posters ontvangen.
Door de BVL-scholen is een parkeeractie gehouden door “goedparkeerders” te voorzien van een
sticker. Probleem was het grote formaat van de stickers. De idee erachter is om aandacht te vragen
voor het parkeren, wat schijnbaar op iedere school een probleem vormt.
Groene stappenactie : is een actie om leerlingen door middel van stickers te belonen dat zij te voet
naar school komen.
Het praktijkgedeelte van het verkeersexamen vindt op 13 april 2012 plaats. Bernard bevestigt
desgevraagd dat de aanmelding voor de Kennedyschool inmiddels heeft plaatsgevonden.
De Julianaschool geeft aan dat zij samen met de Kennedyschool € 2.400 subsidie heeft ontvangen
voor het aanleggen van een verkeersplein. Piet bevestigt dit. Piet geeft aan dat dit meegenomen
wordt bij het opnieuw inrichten van het schoolplein.
Fred geeft aan dat tijdens de vergadering de tip is meegegeven om te gaan kijken bij de Jozefschool
in Noordhoek die een verkeersplein heeft aangelegd dat als voorbeeld kan dienen.
Tijdens de vergadering wordt door diverse scholen vermeld welke verkeersacties zij hebben
gehouden. Dit varieert van een verkeersdag met medewerking van politie en brandweer tot een
verkeerssite.
Vanuit de gemeente wordt gemeld dat onlangs vanuit de afdeling handhaving bezoeken zijn gebracht
aan de scholen. In dat verband vraagt Fred of het bezoek waarover Bernard en Piet tijdens de vorige
vergadering spraken door de politie was of door boa’s van de gemeente. Het blijkt het laatste te zijn.
Door de gemeente wordt opgemerkt dat de bezoeken vooraf niet zijn afgestemd met de gemeente
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en dat helaas de indruk is gewekt dat er financiën aanwezig zouden zijn voor infrastructurele
aanpassingen. Dat is niet het geval. Slechts voor kleine aanpassingen (zoals het aanbrengen van een
gele streep) is er wellicht budget en alleen als de aanpassingen leiden tot een meer veilige situatie.
Fred geeft aan dat tijdens de vergadering een aantal scholen vertegenwoordigd werd door
verkeersouders. Fred vraagt aan de vergadering of dit iets is voor de Kennedyschool. De vergadering
is van mening dat verkeersouders een impuls kunnen geven aan de verkeersveiligheid.
Ouderbetrokkenheid kan positief uitwerken zoals uit de aanpassing van het strooibeleid blijkt.
Besloten wordt dat door Bernard in de eerstkomende nieuwsbrief een oproep wordt gedaan voor
verkeersouders.
De volgende vergadering is op 22 maart 2012, aanvang 19:00 uur.
7. Bespreking begroting 2012
Bernard geeft een toelichting op de door hem en Piet opgestelde begroting. Het is hen gelukt de
begroting sluitend te krijgen.
Een post waar volgend jaar kritisch naar gekeken zal moeten worden, zijn de schoonmaakkosten.
De MR stemt in met de begroting 2012.
8. Rondvraag en sluiting
Ivo vraagt aandacht voor een landelijk onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in
schoolgebouwen. De aanwezigheid van asbest moet voor 1 juli 2012 gemeld zijn. Piet geeft aan op de
Kennedyschool op één klein deel asbest aanwezig is. Dit is al gemeld. Zolang het asbest niet
verwijderd wordt, levert het geen gevaar op de gezondheid.
Ivo vraagt of de Kennedyschool beschikt over een protocol voor het gebruik van GSM´s. Dat is het
geval. Verwezen wordt naar onderdeel 7.17 van de schoolgids.
Mireille dankt iedereen voor zijn en haar inbreng en sluit de vergadering.

Vastgesteld op : 17 januari 2012

Actiepuntenlijst
Vergadering

Actiepunt

Door

08-11-2011

Oproep voor verkeersouders plaatsen in eerstkomende
nieuwsbrief

Bernard van Gils
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