Notulen MR-vergadering Kennedyschool 22 augustus 2012
Aanwezig: Bernard van Gils, Piet Hendrikx, Ivo Dierks (voorzitter), Fred Thielemans (notulist), Erik
Aarssen, Ineke van Steen, Candida Neefs en Albert Reuvers (gedeeltelijk)
1. Opening en mededelingen
Ivo opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een bijzonder welkom aan Erik Aarssen die als
nieuw lid namens de ouders is toegetreden tot de MR. Ook een bijzonder welkom aan Albert Reuvers
die de MR van de Kennedyschool in de GMR zal gaan vertegenwoordigen.
Op de oproep voor het MR-lidmaatschap heeft uiteindelijk een tweetal ouders gereageerd, Erik
Aarssen en Albert Reuvers. Albert heeft zijn kandidaatstelling ingetrokken omdat hij het MRlidmaatschap niet kan combineren met het GMR-lidmaatschap. Aldus is er één kandidaat
overgebleven zodat conform artikel 10 van het Reglement MR geen verkiezingen behoefden te
worden uitgeschreven en Erik automatisch is toegetreden tot de MR.
Er volgt een korte voorstelronde.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt als volgt vastgesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening en mededelingen
Vaststellen van de agenda
Vaststelling verslag van MR vergadering van 19 juni 2012 en behandeling actiepunten
Mededelingen vanuit de directeur
Data volgende vergaderingen
Rondvraag en sluiting

3. Verslag van de MR vergadering van 19 juni 2012 en behandeling actiepunten
Brandmeldcentrale
Piet merkt op dat er nog geen voortgang zit in de procedure tot aansluiting van de centrale op de
Gemeenschappelijke Meldkamer van de brandweer. Het initiatief ligt bij Stichting de Waarden (K.
v.d. Slikke). Ivo vraagt om hier wel op attent te zijn. Bernard zegt toe dit onder de aandacht te
brengen bij K. v.d. Slikke op het moment dat hij contact met hem heeft.
Het verslag wordt vastgesteld. Het verslag kan op de website geplaatst worden.
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen:
Afgewerkt
Vergadering

Actiepunt

Door

19-06-2012

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

Fred
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19-06-2012

Stukken ter zake van ANWB Streetwise zenden aan Fred

Piet

4. Mededelingen vanuit de directeur
Bernard geeft aan dat het team vorige week met veel energie is begonnen aan het nieuwe
schooljaar. Het tea m heeft er veel zin in.
Vorige week heeft het team in zijn teamvergadering gesproken over de meerjarenvisie van de
Kennedyschool. Door middel van een spel met stellingen is gesproken en gediscussieerd over de visie
voor de komende jaren. Bernard gaat de uitkomsten van de vergadering uitwerken en zal dit
vervolgens aanbieden aan de MR. In dat verband merkt Bernard op dat het team op zoek is naar een
grotere ouderbetrokkenheid. Met MR wil hij hierover van gedachten wisselen om de kaders en
grenzen te formuleren.
Verder geeft Bernard aan dat hij op de centrale ouderavond op 28 augustus 2012 ook de
ouderbetrokkenheid wil benadrukken.
Verder geeft Bernard aan dat met het team de formele zeggenschap binnen de school is besproken,
waarbij hij nu het belang en de positie van de MR benadrukt.
5. Data volgende vergaderingen
De MR zal dit schooljaar bijeenkomen op de volgende data:
24 oktober 2012
27 november 2012

Bespreking begroting

31 januari 2013

Aansluitend op de beleidsvergadering tussen het team en de MR

19 februari 2013

Beleidsvergadering tussen team en de MR

21 maart 2013

Aansluitend op de beleidsvergadering tussen het team en de MR

21 mei 2013

Bespreking schoolgids, schoolkalender en verkiezingen

11 juni 2013

6. Rondvraag en sluiting
Ivo herinnert iedereen aan de afspraak om op 31 augustus 2012 met een etentje bij de chinees
afscheid te nemen van Mireille.
Fred vraagt naar het Protocol medisch handelen dat op de website is geplaatst. Naar zijn mening had
dit protocol vóór plaatsing op de site in de MR besproken moeten worden. Bernard beaamt dit en
geeft aan dit verzuimd te hebben.
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Fred geeft aan dat hij kort voor de vergadering het jaarverslag van de MR over het vorige schooljaar
in concept gereed heeft gemaakt. Hij stelt voor dat hij dit concept naar iedereen zendt, waarna
iedereen zijn of haar op- en aanmerkingen kan maken.
Bernard stelt voor dat vanwege de centrale ouderavond op 28 augustus het mooi zou zijn als het
jaarverslag definitief is en op de website is geplaatst. Om deze reden wordt het concept
doorgenomen, waarna het jaarverslag – rekening houdend met de geplaatste opmerkingen –
definitief wordt vastgesteld. Fred zal het jaarverslag op de website plaatsen en het jaarverslag aan
Bernard en de GMR zenden.
Naar aanleiding van de bespreking van het jaarverslag, komt in het kort de discussie terug over
andere schooltijden in het basisonderwijs. Vorig schooljaar is afgesproken om voor dit onderwerp
een commissie te vormen die hierover gaat brainstormen voor de Kennedyschool. Aansluitend bij de
wens voor een grotere ouderbetrokkenheid en het feit dat de oudergeleding in de MR voor
beslissingen op dit terrein de ouders dient te raadplegen, bestaat de nadrukkelijke wens om ouders
in de gelegenheid te stellen in deze te vormen commissie zitting te laten nemen. Afgesproken wordt
dit punt te agenderen voor de volgende vergadering.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Ivo de vergadering.
Vastgesteld op : 24-10-2012
Actiepuntenlijst
Vergadering

Actiepunt

Door

22-08-2012

Andere schooltijden als agendapunt agenderen voor de
vergadering van 24 oktober 2012

Fred
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