Notulen MR-vergadering Kennedyschool 11 juni 2013
Aanwezig: Bernard van Gils, Ivo Dierks (voorzitter), Fred Thielemans, Erik Aarssen, Ineke van Steen,
Candida Neefs en Piet Hendrikx
1. Opening en mededelingen
Ivo opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt als volgt vastgesteld:
1. Opening en mededelingen voorzitter
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststelling verslag van MR vergadering van 21 mei 2013 en behandeling actiepunten
4. Notulen GMR-vergadering 13 mei 2013
5. Mededelingen vanuit de directeur
6. Schoolkalender 2013-2014 en studiedagen
7. Schoolgids 2013-2014
8. Uitslag verkiezing nieuwe MR-leden
9. Vergaderdata schooljaar 2013-2014
10. Rondvraag en sluiting
3. Verslag van de MR vergadering van 21 maart 2013 en behandeling actiepunten
Het verslag wordt vastgesteld. Het verslag kan op de website geplaatst worden.
De volgende actiepunten zijn afgewerkt:
Vergadering

Actiepunt

Door

21-03-2013

Thema gezonde voeding uitwerken

Bernard en Fred

21-05-2013

GMR vergaderschema 2013-2014 opvragen

Ivo

21-05-2013

Voorstel vergaderdata MR opstellen

Ivo

21-05-2013

Schoolkalender-en gids uitwerken

Bernard

4. Notulen GMR-vergadering 13 mei 2013
De notulen van de GMR-vergadering van 13 mei 2013 zijn ontvangen. De notulen geven geen
aanleiding tot inhoudelijke opmerkingen. Wel wordt vastgesteld dat er weinig besluiten in de GMR
worden genomen, getuige de verslagen.
Maandag 17 juni 2013 staat een volgende vergadering van de GMR gepland. Ivo zal hier naar toe
gaan. Wel stelt hij de vraag hoe we omgaan met de vertegenwoordiging in de GMR . Ivo geeft aan
dat hij bereid is de vergaderingen van de GMR bij te wonen. Als Ivo niet in de gelegenheid is een
vergadering bij te wonen, zal een van de andere leden Ivo vervangen.
1

5. Mededelingen vanuit de directeur
Bernard heeft de volgende mededelingen.
Naar aanleiding van de voorlichtingsavond voor de ouders over de nieuwe leermethoden, is er een
aantal aanmeldingen voor nieuwe leerlingen geweest. Als gevolg hiervan is de formatie en
groepsindeling opnieuw bekeken. Uiteindelijk ziet de verdeling van de leerlingen er als volgt uit:
Groep 1 / 2 a
Groep 1 / 2 b
Groep 3
Groep 3 / 4
Groep 4
Groep 5
Groep 5 / 6
Groep 7
Groep 7 / 8
Groep 8

25
25
24
18
20
27
29
21
21
23

Mede naar aanleiding van de recente aanmeldingen komt de vraag op of er een maximum gesteld
moet worden aan het aantal leerlingen op de Kennedyschool. Als dat het geval is, zal er met
wachtlijsten gewerkt moeten worden. Na enige discussie wordt besloten dit op een van de volgende
overleggen als bespreekpunt te agenderen.
Binnen de stichting bestaat er de mogelijkheid om leerlingen aan te melden voor de breinklas. Uit de
groepen 7 en 8 zijn 5 leerlingen aangemeld en geaccepteerd. Uiteindelijk is er echter het bericht
gekomen dat er voor de leerlingen geen plek is. Om deze reden is besloten dat er geen enkele
leerling naar de breinklas gaat en de plusklas wordt geupgraded.
Het bestuur van de Kennedyschool en de Neerhof hebben een brief gestuurd aan het
stichtingsbestuur en de commissie. In de brief is aangegeven dat de besturen het niet eens zijn met
de gang van zaken.
6. Schoolkalender 2013-2014
De schoolkalender is bij aanvang van de MR vergadering in concept gereed. Bij de planning van de
studiedagen is geen rekening gehouden met het wettelijk voorschrift dat op vier dagen per week
onderwijs gegeven moet worden. Besloten wordt om van de eerder gecommuniceerde studiedagen
voer dagen te laten vervallen. Dit wordt verwerkt in de schoolkalender.
De vergaderdata van de MR worden gepland en zullen worden verwerkt in de schoolkalender.
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7. Schoolgids 2013-2014
Het concept van de schoolgids wordt doorgenomen. Waar nodig wordt een aantal tekstuele
aanpassingen doorgevoerd. De schoolgids wordt vervolgens vastgesteld.
8. Uitslag verkiezing MR-leden
Er zijn 69 stembiljetten ontvangen. Hiervan zijn 5 stembiljetten ongeldig. Het aantal uitgebrachte
stemmen is als volgt:
Fred
Ivo
Esmee
Rinus

56
36
27
7

Dit betekent dat Fred en Ivo voor een nieuwe termijn zijn herkozen.
9. Vergaderdata schooljaar 2013-2014
MR
20-08-2013
08-10-2013
19-11-2013 (begroting)
14-01-2014
18-02-2014
11-03-2014
13-05-2014 (schoolgids/kalender)
10-06-2014

GMR
02-09-2013
21-10-2013
02-12-2013
20-01-2014
17-03-2014
19-05-2014
16-06-2014

10. Rondvraag en sluiting
Besloten wordt om op 23 augustus 2013 met de MR een etentje te houden.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Ivo de vergadering. Volgende vergadering is op 20 augustus
2013.
Vastgesteld op : 20 augustus 2013
Actiepuntenlijst
Vergadering

Actiepunt

Door

11-06-2013

Leerlingenaantal agenderen als bespreekpunt

Fred
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