Notulen MR-vergadering Kennedyschool 19 juni 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 mei 2012 en behandeling actiepunten
4. GMR-vergadering 18 juni 2012
5. Mededelingen vanuit directeur
6. Schoolkalender en schoolgids schooljaar 2012-2013
7. Verkiezing nieuwe MR-leden en overzicht aftredende leden
8. Vergaderdata MR schooljaar 2012-2013
9. Binnenklimaat
10. Rondvraag en sluiting
3. Verslag van de MR vergadering van 8 mei 2012 en behandeling actiepunten
Het verslag wordt vastgesteld. Het verslag kan op de website geplaatst worden.
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen:
Afgewerkt
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

Brandmeldcentrale
Op 22 maart 2012 is er een uitleg geweest door het bedrijf LIHO over de schakelkast. De
brandmeldcentrale moet doorgeschakeld worden naar de brandweer. Daartoe heeft Piet een
schriftelijke melding gedaan bij het bedrijf. Navraag bij het bedrijf heeft geleerd dat op 18 april 2012
het bedrijf aan Stichting de Waarden (K. v.d. Slikke) heeft gevraagd om de gegevens, omdat de
gegevens vanuit de stichting moeten worden gemeld. Vervolgens komt er een kastje bij de centrale
voor een doormelding naar de brandweer. Dit moet vervolgens gecertificeerd worden en als dat
gebeurd is, vindt de daadwerkelijke aansluiting op de brandweer plaats. Piet heeft onlangs bij K. v.d.
Slikke geïnformeerd naar de stand van zaken, maar nog niets gehoord.
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Positie MR ten opzichte van TSO Kennedyschool
Fred meldt het volgende. Voor de tussenschoolse opvang is een afzonderlijke stichting opgericht die
deze vorm van opvang verzorgt. De Kennedyschool dient uitsluitend een ruimte de faciliteren.
Daarmee heeft de Kennedyschool formeel geen zeggenschap ten aanzien van de tussenschoolse
opvang. Als gevolg hiervan behoeft de MR geen instemming of goedkeuring te geven voor de
aanpassing van de tarieven.
Concept tekst verkiezing
Fred heeft de tekst rondgemaild voor commentaar. Naar aanleiding van de opmerkingen heeft Fred
de tekst aangepast. Fred stelt voor om in de tekst als reactiedatum de eerste schooldag van het
nieuwe schooljaar op te nemen. Dit in verband met de aanstaande vakantie. Iedereen is daarmee
akkoord. Fred zal de tekst in PDF-formaat naar Bernard sturen zodat deze de flyer via de mail onder
de ouders kan verspreiden en op de site kan plaatsen.
4. GMR vergadering 18 juni 2012
Piet verwijst naar zijn aantekeningen die hij gisteren heeft rondgestuurd. Piet vraagt aandacht voor
de volgende punten:
-

Brief van William Hoeve over de brede scholen en een pilot voor instroming van peuters van
3+. Er komt een pilot op twee scholen binnen de stichting om peuters van 3+ al in het
basisonderwijs in te laten stromen.

-

Regeling beoordelingsgesprekken. Piet geeft aan dat met name over de tekstuele kant van
het stuk lang is gediscussieerd.

-

Verder is een uitgebreide risico-inventarisatie overgelegd van alle scholen. Bedoeling is dat
binnen een termijn van vier jaar per school aan de risicopunten wordt gewerkt. In de GMR is
aangegeven dat deze risico-inventarisatie en de uitwerking daarvan iets voor de scholen zelf
is. Bernard en Piet gaan dit oppakken. Fred geeft aan dat het daarmee wel een zaak wordt
van de MR. In een volgende vergadering van de MR komt dit terug.

Tenslotte geeft Piet aan dat hij Albert Reuvers als zijn opvolger heeft meegenomen naar de
vergadering ter introductie.
5. Mededelingen vanuit de directeur
Ten aanzien van de tussenschoolse opvang is er nog steeds een probleem met het aantal
overblijfmoeders. Bernard geeft aan dat inmiddels contact is gezocht met De Roef met de vraag
onder welke condities deze organisatie van voor- en naschoolse opvang de tussenschoolse opvang
op de Kennedyschool kan gaan verzorgen. Het is op dit moment nog wachten op een reactie. Als met
De Roef tot overeenstemming kan worden gekomen, zal dit betekenen dat deze organisatie de
tussenschoolse opvang gaat verzorgen. Wel is nu al duidelijk dat de tarieven in dat geval meer zullen
stijgen dan tijdens de vorige vergadering is aangegeven.
Verder geeft Bernard aan dat hij naar aanleiding van de nieuwe klassenindelingen een aantal reacties
van ouders heeft gekregen, waarbij de reacties niet altijd even respectvol zijn.
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Ivo geeft in dit verband aan dat hij vragen heeft gekregen over de groepsgrootte van de nieuwe
groep 3. Ivo geeft aan dat hij geantwoord heeft dat de leerkrachten van groep 3 extra ondersteund
worden. Bernard bevestigt dit.
6. Schoolkalender en schoolgids schooljaar 2012-2013
Beide door Bernard in concept toegezonden stukken worden doorgenomen en besproken.
Bernard wijst op de ingeplande algemene ouderavond op 28 augustus 2012. Anders dan voorgaande
jaren wordt de ouderavond op één avond georganiseerd met drie ronden. Een ronde in de klas,
vervolgens een plenair deel in de aula waarin Bernard een aantal zaken zal bespreken en een tweede
ronde in de klas voor ouders met meerdere kinderen op school.
Bernard vraagt aan de MR om een bijdrage te leveren aan het plenaire deel van de avond. Fred zegt
toe dit op zich te nemen.
Fred vraagt naar de op 23 augustus 2012 ingeplande Streetwise van de ANWB. Als lid van de
verkeerswerkgroep weet hij hier niets van. Bernard en Piet geven aan dat dit op het laatste moment
is geregeld in verband met besteding van het door de gemeente toegekende BVL-budget. Piet zegt
toe aan Fred de relevante stukken te mailen, zodat deze binnen de verkeerswerkgroep uitgezet
kunnen worden.
Bernard geeft tenslotte aan dat de schoolkalender in de laatste schoolweek op papier zal worden
verspreid. De schoolgids wordt niet op papier verspreid, maar is via de website te raadplegen.
De MR gaat akkoord met de schoolgids en de schoolkalender.
7. Verkiezing nieuwe MR-leden en overzicht aftredende leden
Volgens het schema van aftreden zijn Mireille en Candida aftredend. Candida geeft aan een nieuwe
termijn te willen aangaan. Mireille is aftredend en keert niet terug omdat zij na dit schooljaar geen
kinderen meer heeft op de Kennedyschool.
Het schema van aftreden ziet er nu als volgt uit:
MR ouder-geleding

MR leerkrachten-geleding

Gestart

Aftredend

Ivo Dierks

2010-2011

Juni 2013

Fred Thielemans

2010-2011

Juni 2013

Nieuw lid

2012-2013

Juni 2015

Ineke van Steen

2011-2012

Juni 2014

Piet Hendrikx

2005-2006

Juni 2014

Candida Neefs

2006-2007

Juni 2015

Zoals aangegeven bij de bespreking van de actiepunten, gaat nog voor het einde van dit schooljaar de
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flyer voor de verkiezing van een nieuw MR-lid vanuit de oudergeleding de deur uit. Bij aanvang van
het nieuwe schooljaar zal op basis van het aantal aanmeldingen bepaald worden of een verkiezing
dient plaats te vinden.
Vanwege het vertrek van Mireille komt het voorzitterschap van de MR vacant. Ivo geeft aan bereid te
zijn het voorzitterschap op zich te nemen en de rest van de leden van de MR stemmen hiermee in.
8. Vergaderdata MR schooljaar 2012-2013
Besloten wordt alleen de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar te plannen om zo rekening te
houden met verhinderingen van het nieuwe MR-lid. De volgende vergadering wordt gepland op
woensdag 22 augustus 2012.
Wel staan reeds de volgende beleidsvergaderingen met de MR en het team ingepland: 31 januari
2013, 19 februari 2013, 21 maart 2013
Piet overlegt een lijst van de geplande GMR-vergaderingen. De GMR-vergaderingen vinden plaats op:
3 september 2012, 22 oktober 2012, 3 december 2012, 4 februari 2013, 25 maart 2013, 13 mei 2013,
17 juni 2013.
9. Binnenklimaat
Ten aanzien van het binnenklimaat is er niets gewijzigd. Ivo vraagt hoe het zit met de eerder
besproken zonwering. Bernard geeft aan dat hij dit heeft aangevraagd bij Kees v.d. Slikke van de
Stichting, maar dat dit verzoek dit jaar is afgewezen vanwege budgettaire aspecten. Bernard geeft
aan het te blijven proberen om gelden te verkrijgen voor het plaatsen van buitenzonwering.
10. Rondvraag
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Mireille haar laatste vergadering.
Vastgesteld op : 22 augustus 2012
Actiepuntenlijst
Vergadering

Actiepunt

Door

19-06-2012

Tekst werving nieuw lid zenden aan Bernard
20-06-2012: afgewerkt

Fred

19-06-2012

Stukken ter zake van ANWB Streetwise zenden aan Fred

Piet
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