Notulen MR-vergadering Kennedyschool 17 januari 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 8 november 2011 en behandeling actiepunten
4. Voorbespreking agenda GMR-vergadering 23 januari 2012
5. Mededelingen vanuit directeur
6. Bezuinigingen op stichtingsniveau en de doorwerking hiervan op de Kennedyschool
7. Formatie schooljaar 2012 – 2013
8. Binnenklimaat
9. Rondvraag en sluiting
3. Verslag van de MR vergadering van 8 november 2011
Het verslag wordt aangepast met herstel van een aantal typefouten. Het verslag wordt vastgesteld.
Het verslag kan op de website geplaatst worden.
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen:
Afgewerkt
Vergadering

Actiepunt

Door

08-11-2011

Oproep voor verkeersouders plaatsen in eerstkomende
nieuwsbrief

Bernard van Gils

4. Voorbespreking agenda GMR-vergadering 23 januari 2012
Piet geeft aan dat de belangrijkste punten voor de aanstaande vergadering zijn:
•

de begroting 2012 van de Stichting. Piet geeft aan dat hij nog geen stukken heeft ontvangen.
De vergadering is van mening dat het onvoorstelbaar is dat de begroting 2012 op
Stichtingsniveau nog steeds niets is vastgesteld. Vanuit de Stichting worden de scholen er in
sterke mate op gewezen dat de schoolbegroting tijdig moet zijn opgesteld en besproken in
de MR. Vervolgens laat de Stichting het zelf afweten. De vergadering is van mening dat de
Kennedyschool door te late behandeling van de begroting op stichtingsniveau geen nadelige
gevolgen mag ondervinden. Besloten wordt dat Mireille en Fred namens de MR een brief
1

zenden aan het bestuur van de Stichting om de verbazing te uiten en mee te delen dat de MR
geen nadelige gevolgen zal accepteren.
•

Mobilteitsplan. Het eerder in de GMR besproken mobiliteitsplan staat geagendeerd. Er is wel
duidelijk dat het eerder geuite principe “last in first out” verlaten zal worden.

•

Vakantieplanning. De vakantieplanning 2012-2013 zal door de GMR worden vastgesteld. Het
is niet aan de lokale MR om deze vast te stellen.

Piet geeft aan dat hij zijn opvolging in de GMR heeft gepeild binnen het team van de Kennedyschool.
Er is in het team geen animo om Piet op te volgen in de GMR. Dit zou betekenen dat de Julianaschool
een leerkracht zou moeten leveren en de Kennedyschool een ouder. De huidige oudergeleding in de
MR geeft aan zich hierover nog niet uit te willen spreken. Dit vanwege het feit dat Mireille na dit
schooljaar zal aftreden als voorzitter en er nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven.
Piet vraagt of het een idee is om het model van de Julianaschool te gebruiken. Al enige jaren wordt
de Julianaschool in de GMR vertegenwoordigd door een ouder die geen zitting heeft in de MR, maar
wel daartoe is gemandateerd. Aan Bernard wordt gevraagd in de nieuwsbrief een oproep onder de
ouders te doen om te bezien of er bij de ouders hiervoor animo is.
5. Mededelingen vanuit de directeur
Bernard geeft aan er een dochter is geboren bij Juf Yvette. Zij heet Veerle.
Vanuit de gemeente is een bijdrage toegezegd van € 2.034 voor het project Brabants
Verkeersveiligheidslabel (BVL).
Naar aanleiding van de oproep onder de ouders voor een verkeerswerkgroep hebben zich drie
ouders gemeld. Larissa/Ian Woolaard, Anouk Grizell en Rian van Laarhoven. Besloten wordt dat Piet
vanuit de leerkrachten en Fred vanuit de MR zullen gaan participeren in de werkgroep, waarbij
beiden vooral faciliterend zullen zijn. Fred zal proberen op korte termijn een datum te prikken om
voor het eerst met de werkgroep samen te komen.
6. Bezuinigingen op stichtingsniveau en de doorwerking hiervan op de Kennedyschool
Tijdens het laatste directieberaad is gesproken over de gevolgen van de bezuinigingen die door het
Rijk zijn opgelegd. De gevolgen zullen ingaan op 1 augustus 2012. Wat de exacte gevolgen zijn, is op
dit moment niet aan te geven. Duidelijk is wel dat ook de Kennedyschool de gevolgen van de
bezuinigingen zal gaan merken. Bernard houdt de MR op de hoogte van de ontwikkelingen.
Het directieberaad heeft ingestemd met het concept beleidsplan mobiliteit. Het beleidsplan zal in de
aanstaande GMR-vergadering worden besproken.
7. Formatie schooljaar 2012 – 2013
De door het Rijk aangekondigde bezuinigingen en de teruggang van het leerlingenaantal op basis van
de afgelopen oktobertelling, zullen gevolgen hebben voor de formatie op de Kennedyschool. Ook
zullen zij gevolgen hebben voor de klassensamenstellingen en het aantal groepen.

2

8. Binnenklimaat
Bernard geeft aan dat hij vorige week door de GGD is gebeld. Er komt vanuit de GGD een onderzoek
naar het binnenklimaat. De MR is blij met deze ontwikkeling. Bernard geeft aan dat indien uit het
onderzoek van de GGD adviezen voor aanpassingen komen, de gemeente deze adviezen zal
overnemen.
9. Rondvraag
Piet geeft aan dat onlangs de sleutelkluis is geplaatst. Verder geeft hij aan dat kort voor de kerst door
een defecte waterkoker het brandalarm in werking is getreden en dat de school naar aanleiding
hiervan is ontruimd. Er bleek geen enkel gevaar te zijn en het is goed om vast te stellen dat de
ontruiming bij de Kennedyschool zeer goed is verlopen. In dit verband vraagt Fred of de
brandmeldcentrale is aangesloten op de Gemeenschappelijke Meld Kamer (GMK) van de brandweer.
Naar aanleiding van het afgaan van het brandalarm is namelijk geen melding door de brandweer
ontvangen, wat wel het geval zou zijn geweest als er een aansluiting op de GMK zou zijn. Piet geeft
aan dit niet te kunnen zeggen. Over de sinds de verbouwing geplaatste centrale is nog steeds geen
uitleg gegeven hoewel dat wel is toegezegd. Fred vindt dit een zorgelijke situatie. De MR verzoekt
Piet een en ander op korte termijn na te gaan en aan te dringen op een uitleg van de centrale.
Bernard geeft aan dat hij onlangs een herinnering naar het team heeft gezonden voor het
deurbeleid.
Mireille geeft aan van ouders signalen te hebben ontvangen die zorgen hebben over de grote uitval
bij groep 3 vorig schooljaar. Na een korte discussie wordt vastgesteld dat geen zaak is van de MR en
dat de directie voor de dergelijke zaken het aanspreekpunt is.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Mireille de vergadering.
Vastgesteld op : 28 februari 2012
Actiepuntenlijst
Vergadering

Actiepunt

Door

17-01-2012

Brief opstellen aan bestuur inzake begroting

Mireille / Fred

17-01-2012

Oproep plaatsen in nieuwsbrief om animo te peilen onder
ouders voor participatie in GMR

Bernard

17-01-2012

Bijeenkomst verkeerswerkgroep plannen

Fred

17-01-2012

Nagaan aansluiting brandmeldcentrale op GMK en aandringen
op uitleg werking brandmeldcentrale

Piet
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