Notulen MR-vergadering 11 oktober 2010

1. Opening en mededelingen
De notulen van vandaag worden gemaakt door Johan.
Piet Hendrikx is met kennisgeving afwezig. Hij is ziek en zou niet bij de MRvergadering aanwezig zijn in verband met vergadering GMR.

2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag van de MR-vergadering d.d. 01 juli 2010
Vraag van Mireille; hoe wordt er door ouders gereageerd op de nieuwe
aanmeldingsprocedure overblijven, digitaalsysteem de Nanny.
René geeft aan dat er momenteel 150 gezinnen zich hebben aangemeld. Tot nu toe
loopt alles probleemloos, binnenkort vindt de eerste afrekening plaats. De
overblijfmoeders komen krijgen een uitdraai en gaan hiermee naar de
onderbouwleerkrachten.

4. Nieuw lid MR
Fred Thielemans stelt zich voor. Hij is vader van 2 dochters, Emke (groep 3) en
Maaike (groep 4). Hij is werkzaam als fiscaal jurist bij de Belastingdienst Roosendaal.
Het e-mailadres van Fred is AFJP.Thielemans@home.nl, telefoonnummer
0168-462039

5. Taakverdeling binnen de MR
Officieel heeft bestaat de MR uit 6 leden, 3 ouders en 3 onderwijskrachten. Piet heeft
deelname in de GMR, René is adviserend lid. Voorstel van Fred om de 2 weken voor
de vergadering de agenda te ontvangen is accoord. Mireille wil vanaf volgend overleg
de rol van voorzitter MR op zich nemen. De voorzitter is o.a. verantwoordelijk voor
vaststellen, verspreiden agenda. De voorzitter hoeft niet te notuleren. Bij volgend
overleg maakt Mireille een lijst wie bij welk overleg notuleert.

6. Mededelingen vanuit de GMR/functiemix
De functie LB komt er om zo meer doorstroommogelijkheden te bieden voor
leerkrachten. Er zijn criteria vastgesteld waaraan leerkrachten moeten voldoen en
wat de taken van een LB-er zijn.
Je moet een HBO+-opleiding hebben, 50% van hun tijd lesgeven, collega’s
begeleiden/coachen, beleidsondersteuning geven, meedenken/initiëren van trajecten
op school. De stichting benoemt is dan iemand met terugwerkende kracht tot 01-082010.
Voor 01-12-2010 moet de benoeming afgerond zijn. De GMR moet nog groen licht
geven. Als alles doorgaat zijn de sollicitatiegesprekken al na de herfstvakantie.
Binnen de stichting moet er op den duur 8% van de leerkrachten bestaan uit LB-ers.

7. Schoolzwemmen
De bekostiging van harmonisatiegelden door de gemeente loopt door de
bezuinigingen vnaf volgend schooljaar sterk terug. Er is gesproken hoe en kan de
Kennedyschool dit oplossen door bijvoorbeeld ouderbijdrage ? Verschillende MR-leden
beamen dat veel leerlingen al hun diploma hebben en het meer een “natte-gymles”is.
Er wordt besloten dat er vanaf het nieuwe schooljaar geen schoolzwemles meer wordt
gegeven en voortaan 2 maal per week gegymd wordt. Johan geeft aan dat het van
belang is dat minder kapitaalkrachtige ouders gewezen wordt op het minimafonds.
Bij de verspreiding van deze informatie wordt kort gewezen op de eventuele
mogelijkheden van het minimafonds. Ook zullen leerkrachten ouders hun hier
individueel op wijzen.

8. Onderhoud schoolgebouw
• Aanpassing trap
Er wordt bovenaan de trap een extra leuning geplaatst.
• Toegankelijkheid invalide
Op 3 plaatsen in het gebouw is er een zwarte knop waardoor de deur automatisch geopend en gesloten wordt. Vraag is waarom er geen klink aan de buitenkant is
gevestigd en wat de eventuele gevaren zijn voor leerlingen als de deur automatisch
dichtgaat. René geeft aan dat er extra aandacht en leerlingen erop gewezen worden
op de gevaren hiervan.
• Onderhoud dak en gevels
De nieuwe isolatie van de lokalen voldoen aan de eisen. In de lokalen van Yvette en
Piet is er weinig doorstroming van lucht. Fred geeft aan dat hij van 2 leerlingen heeft
begrepen dat ze vaak hoofdpijn hebben wanneer ze in dit lokaal hebben gezeten,
komt dit door te weinig doorstroming van lucht ? René bespreekt dit met de Stichting
Kees van der Slikke. Is het een optie om bij aanhoudende klachten onderzoek CO2meting, onderzoek GGD te laten verrichten ? Dit wordt nader besproken na overleg
met stichting.
Dakleer wordt op sommige plaatsen vervangen. Johan vraagt of er dan ook extra
isolatie op komt omdat sommige gedeelte van het gebouw 40 jaar oud is en dit er
waarschijnlijk niet zit. Alle aanpassingen voldoen aan de nieuwe eisen.
In de oude dakkapellen komt dubbel glas.
• De gevels op (één zijde van gebouw ?) worden opnieuw gevoegd.
Vanwege geluidsoverlast bij het uithakken van de voegen wordt overlegd om dit
zoveel mogelijk na schooltijd te doen zoals in vakantie.
• Illa vraagt of er ook nagedacht is over verbetering van de bestrating van het
schoolplein.
Dit is opgenomen in het MOP (meerjarig onderhoudsplan). Doordat de noodlokalen in
de kerstvakantie weggaan wordt op die plaats het schoolplein uitgebreid met
bestrating.

9. Schoolontwikkeling Kennedyschool
• Excellentieprogramma
Na herfstvakantie komt er op woensdagochtend een bovenschoolse braingroep voor
leerlingen van groep 7 en 8 voor gelijkgestemde hoogbegaafde leerlingen.
Er kunnen maximaal 15 leerlingen na deze groep. Binnen de stichting is er 1,5 dag
per week een leerkracht vrijgemaakt voor deze groep.
Eventueel komt er later ook op donderdagochtend een groep bij elkaar.
De leerlingen moeten naar zevenbergen, ouders zijn zelf verantwoordelijk voor eigen
vervoer van hun kinderen hier naar toe.
De huidige plusklas blijft los van deze bovenschoolse braingroep.
• Wat verwachten ouders van de Kennedyschool ? Wat missen ouders ?
De stichting gaat een ouderenquête sturen over dit onderwerp.
In het algemeen is het moeilijk aan te geven wat volgens ouders goed onderwijs is.
Dit is puur afhankelijk van het kind. René geeft aan dat hij overweegt om ouderavond
te organiseren voor een bepaald thema zoals bijvoorbeeld rekenmethodes.

10.Rondvraag en afsluiting.
Fred heeft 2 vragen gekregen van ouders.
Is er al nagedacht over de gladheidsbestrijding rondom school, gezien de ervaringen
van vorig jaar. René vraagt dit bij stichting na omdat ook andere scholen hiervan last
van gaan krijgen komende winter.
Verkeerssituatie rondom school.
Doordat er aan 2 kanten van de weg auto’s staan ontstaan er gevaarlijke situatie
voor fietsende leerlingen. Wat zijn opties, navragen mogelijkheid fietspad aanleggen
door gemeente waarschijnlijk niet haalbaar vanwege aanpassingen en kosten ?
Trekken van gele streep op stoeprand waardoor er alleen in de vakken geparkeerd
kan worden. Er wordt aangegeven dat er ook gehandhaafd moet worden.
René overlegt dit probleem met de gemeente.
Mireille geeft aan dat ze de leesmap MR-zaken mist. Er is nieuw leeswerk over MRzaken binnengekomen. Afgesproken Mireille maakt map met bijbehorende stickers en
geeft de map na het lezen door aan Johan.

