Notulen MR-vergadering Kennedyschool 21 maart 2013
Aanwezig: Bernard van Gils, Ivo Dierks (voorzitter), Fred Thielemans (notulist), Erik Aarssen, Ineke
van Steen en Candida Neefs
Afwezig met kennisgeving : Piet Hendrikx
1. Opening en mededelingen
Ivo opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt als volgt vastgesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening en mededelingen
Vaststellen van de agenda
Vaststelling verslag van MR vergadering van 31 januari 2013 en behandeling actiepunten
Mededelingen vanuit de directeur
Beslispunten uit gezamenlijke overleggen 19 februari 2013, 28 februari 2013 en 21 maart 2013
Vertegenwoordiging GMR
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.
4. Mededelingen vanuit de directeur
Bernard deelt het volgende mee:
De Kennedyschool, de Springplank en ook de Julianaschool nemen op 26 april 2013 deel aan de
Koningspelen, een initiatief vanwege de troonswisseling. De geplande sportdag van 22 mei 2013
komt hiermee te vervallen. Op deze manier trekken de drie basisscholen uit Fijnaart gezamenlijk met
elkaar op. Dit wordt ook vanuit de samenleving gevraagd.
De gewijzigde tussenschoolse opvang draait nu vanaf januari 2013. Wat opvalt is dat de opvang ook
nog deels door leerkrachten plaatsvindt, hoewel dat niet de bedoeling is. Na de zomervakantie komt
er een evaluatiemoment.
De onderwijsvorm in de zaaksvakken wordt met ingang van het nieuwe schooljaar gewijzigd. De
exacte uitwerking wordt tijdig richting de ouders gecommuniceerd.
Dit schooljaar hebben de leerlingen van groep 8 met hun CITO-toets boven het landelijk gemiddelde
gescoord.
Er zijn twee leerkrachten benoemd tot LB-er. Juf Fenna en juf Mira.
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5. Beslispunten uit gezamenlijke overleggen 19 februari 2013, 28 februari 2013 en 21 maart 2013
Op 19 februari, 28 februari 2013 en 21 maart 2013 is de oudergeleding van de MR aangesloten bij de
overleggen van het team. In deze overleggen zijn de volgende beslispunten aan de MR voorgelegd:
- groepsindelingen (instemmingsrecht MR ouder- en leerkrachtengeleding)
- formatie schooljaar 2012-2013 (instemmingsrecht MR leerkrachtengeleding)
- aanpassing onderwijsplan (adviesrecht MR ouder- en leerkrachtengeleding)
- vaststellen roostervrije dagen schooljaar 2012-2013 (instemmingsrecht MR oudergeleding)
Tijdens de vergadering worden bovenstaande punten formeel bekrachtigd.
6. Vertegenwoordiging GMR
Om voor hem moverende redenen heeft Albert Reuvers besloten zich terug te trekken als
vertegenwoordiger van de Kennedyschool in de GMR. Vanuit de GMR is de vraag gekomen wie de
opengevallen plaats gaat invullen. Tijdens de vergadering wordt gediscussieerd over het antwoord op
deze vraag. Voor dit schooljaar resteren nog twee vergaderingen van de GMR. Ivo is bereid te kijken
of hij deze vergadering kan bijwonen. Hij zal dit richting de GMR communiceren.
Voor het nieuwe schooljaar zullen we een oproep onder de ouders moeten doen. Besloten wordt dit
in de nieuwsbrief van mei te doen. Tevens zal tegen die tijd de verkiezing van nieuwe MR-leden
uitgewerkt moeten zijn. Fred zegt toe dit uit te werken voor de volgende vergadering.
7. Rondvraag en sluiting
Fred geeft aan dat hij signalen van ouders krijgt dat de traktaties rond verjaardagen steeds
ongezonder worden. Wordt in de benedenbouw nog aandacht gevraagd voor gezonde traktaties, in
de bovenbouw schijnt dit geen aandacht meer te hebben.
In de schoolgids wordt aandacht gevraagd voor gezonde traktaties. Vraag is wat het beleid van de
school in deze is. Dit staat in de schoolgids. De vraag is echter of dit wel voldoende is. Vanuit de
gemeente wordt aandacht gevraagd voor gezonde voeding bij kinderen en ook binnen de school
wordt door de stagiaire Wesley aandacht hiervoor gevraagd.
Besloten wordt dat Bernard en Fred dit item verder oppakken en kijken of richting het nieuwe
schooljaar hiervoor verdergaande initiatieven kunnen worden ondernomen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Ivo de vergadering. Volgende vergadering is op 21 mei 2013.
Vastgesteld op : 21 mei 2013
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Actiepuntenlijst
Vergadering

Actiepunt

Door

21-03-2013

Aan GMR doorgeven inzake vertegenwoordiging school bij
resterende vergaderingen dit schooljaar

Ivo

21-03-2013

Verkiezing nieuwe MR-leden uitwerken

Fred

21-03-2013

Thema gezonde voeding uitwerken

Bernard en Fred
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