Notulen MR-vergadering Kennedyschool 21 mei 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.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.

Opening en mededelingen
Vaststellen van de agenda
Vaststelling verslag van MR vergadering van 21 maart 2013 en behandeling actiepunten
GMR-vergadering 13 mei 2013
Mededelingen vanuit de directeur
Schoolkalender en schoolgids 2013-2014
Verkiezing nieuwe MR-leden
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. GMR-vergadering 13 mei 2013
Door ziekte heeft Ivo deze vergadering niet bij kunnen wonen. Ivo zal de GMR vragen zo spoedig
mogelijk een verslag van deze vergadering te mogen ontvangen.
5. Mededelingen vanuit de directeur
Bernard deelt het volgende mee:
De directie en het lerarenteam zijn volop bezig met de voorbereidingen voor het invoeren van de
nieuwe groeps-doorbrekende lesmethode. Gebleken is dat, ondanks het voornemen, niet per ingang
van het nieuwe schooljaar hiermee gestart kan worden. Dit in verband met het nog in ontwikkeling
zijn van het nodige lesmateriaal. Doelstelling is, om in samenspraak met de leverancier van de
lesmaterialen, per 1 januari 2014 van start te gaan. Wel is toegezegd dat de Kennedyschool reeds
vanaf het nieuwe schooljaar gebruik mag maken van het meest recent lesmateriaal, zodoende dat
het naadloos aan zal sluiten op het nieuwe (groeps-doorbrekende) materiaal. In het kader van het
45-jarig bestaan van de Kennedy school zal er in de periode van 12 augustus tot 1 januari, in 3 weken
los van elkaar, geclusterd les gegeven worden. Waarbij dan vooruitlopend op 1 januari reeds breder
ervaring op gedaan kan worden met deze methode van lesgeven. Op 23 mei zal er een interactieve
ouderinformatieavond plaatsvinden over deze nieuwe manier van lesgeven.
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De koningsspelen zijn goed verlopen. Op korte termijn zal hier een evaluatie op volgen om te kijken
hoe de samenwerking de volgende jaren op gebied van een gezamenlijke sportdag verder vervolg
kan krijgen.
Op de Waardendag heeft dit jaar, mede in verband met het 5 jarig bestaan van de stichting, het
thema van teambuilding centraal gestaan. Dit is bij iedereen goed ontvangen.
6. Schoolkalender en schoolgids 2013-2014
De schoolkalender is bij aanvang van de MR vergadering niet compleet. Deze gaat nog aangevuld
worden met:
- vergaderdata MR en Team/MR
- kerkdiensten
- algemene ouderavond
Aangaande de schoolgids is besproken dat deze voorzien zal worden van:
- de nieuw geformuleerde visie van de Kennedyschool
- omschrijving van de groepsclustering, groepen 5 t/m 8
- aanpassing van de schooltijd
Afgesproken is dat e.e.a. per mail zal worden gecommuniceerd en worden geagendeerd voor de
volgende vergadering van 11 juni 2013 ter vaststelling.
7. Verkiezing nieuwe MR-leden
In het kader van het vacant komen van 2 plaatsen binnen de oudergeleding van de MR is er een brief
uitgegaan met de vraag of naast de herkiesbare leden Fred Thielemans en Ivo Dierks, nog meer
ouders zich geroepen voelen de participeren in de MR. Hier hebben twee ouders, binnen de nieuwe
gestelde termijn, zich voor opgegeven. Inhoudelijk komt het er op neer dat dit keer gestemd zal
moeten worden. Er is vastgelegd dat gestemd kan worden, door middel van een daar toe ontwikkeld
stembiljet tot en met 10 juni 2013. De betreffende uitslag zal op 11 juni 2013 tijdens de MRvergadering medegedeeld worden door de kiescommissie.
7. Rondvraag en sluiting
Ineke en Candida geven aan het lastig te vinden om op de juiste wijze te communiceren naar
ouders/leerlingen in het kader van nieuwe groepsvorming. In dit kader vragen zij de mening van de
oudergeleding. De oudergeleding is van mening dat de leerkrachten naar eigen inzicht het beste een
beslissing kunnen nemen voor de indeling van een nieuw te vormen groep. In het kader van
communicatie hierover, wordt de uitdrukkelijke voorkeur uitgesproken dit met de ouders te doen en
niet met de leerlingen. Bernard geeft aan hiervoor een duidelijke procedure voor op te stellen en dit
te vermelden in de nieuwe schoolgids.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Ivo de vergadering. Volgende vergadering is op 11 juni 2013.
Vastgesteld op : 11 juni 2013
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Actiepuntenlijst
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
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