Notulen MR-vergadering Kennedyschool 24 februari 2011

Aanwezig: Bernard van Gils, Piet Hendrikx, Johan Haverkamp, Mireille Scholte (voorzitter), Fred
Thielemans (notulist), Ivo Dierks, Ineke van Steen, Candida Neefs en Illa Hoppenbrouwers
Opening en mededelingen
Mireille opent de vergadering en heet Bernard als nieuwe directeur van de Kennedyschool van harte
welkom. Iedereen stelt zich kort voor.
Mireille geeft aan dat de MR-leden die zich daarvoor bij haar hebben gemeld, zijn aangemeld voor de
MR-cursus. Helaas was de aanmelding bij de stichting één dag te laat, zodat de MR-leden niet op 28
februari 2011, maar op 14 maart 2011 de cursus zullen volgen.
Vaststellen agenda
De agenda wordt als volgt vastgesteld:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Verslag van de MR vergadering van 7 december 2010
4. Mededelingen vanuit de GMR
5. Stand van zaken nieuwe directeur
6. Verklaring van goed gedrag overblijfmoeders
7. Overzicht aftredende MR-leden
8. Verkeerssituatie rondom de school
9. Communicatie MR via website
10. Gevolgen bezuinigingen
11. Rondvraag, datum volgende vergadering en sluiting
Verslag van de MR vergadering van 7 december 2010
Het verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan Candida voor het maken van de notulen. De
actiepuntenlijst wordt doorgenomen:
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Afgewerkt
Vergadering

Actiepunt

Door

07-12-2010

MR brief naar Stichting

Piet Hendrikx

07-12-2010

Meten luchtkwaliteit bovenlokalen

Piet Hendrikx

07-12-2010

Website opzetten voor MR

Fred Thielemans

07-12-2010

Aanvullend lid vanuit de leerkrachtengeleding

René Luijten

Vergadering

Actiepunt

Door

07-12-2010

Wijkagent uitnodigen

René Luijten

07-12-2010

MR-jaarverslag maken en op agenda 24 mei 2011 plaatsen Fred Thielemans

07-12-2010

Email adres MR

Openstaand

René Luijten

Mededelingen vanuit de GMR
Op 24 januari 2011 heeft de GMR vergaderd. Piet verwijst naar zijn emailbericht van 25 januari 2011
met zijn aantekeningen bij de agenda. De van belang zijnde punten zijn:
- Piet is toegetreden tot de agendacommissie van de GMR;
- Uit de begroting 2011 van de Stichting komt naar voren dat er in 2011 weer een bezuiniging zal zijn.
Deze bestaat uit ongeveer 3% op Rugzakjes, op snelle groei (geen extra leerkracht meer) en op de
Bapo-regeling.
- Functiemix : 1e tranche: 8% benoemen op bestuursniveau en 6 % op schoolniveau. De
sollicitatiegesprekken leveren ± 20 mensen op (= 15 fte’s). 2e tranche: Per 1 augustus 2011 nieuwe
sollicitatieronde. Dan komt er ook een verzoek om de mensen met terugwerkende kracht per 1
augustus te benoemen. Interne kandidaten krijgen voorrang, daarna externen. Dit kan tot gevolg
hebben dat iemand met LA –functie weg moet voor iemand met LB-functie.
- Besluitenlijst college van bestuur : de financiële administratie gaat over naar OSG (Onderwijs
Service Groep) Breda
- vakantieplanning 2011-2012 : is er 3 uur verschil wat door de scholen zelf opgelost moet worden.
Mireille vraagt hiernaar. Bernard geeft aan dit verschil zich kan openbaren bij de
formatieberekeningen die iedere directeur voor zijn school moet maken. Het kan evengoed zijn dat
een dergelijk verschil zich niet voordoet. Bernard zal bij René Luijten nagaan of voor de
Kennedyschool de formatieberekening al is gemaakt. Als dat niet het geval is, zal Bernard dat doen.
Bernard geeft aan dat het waarschijnlijk geen probleem zal opleveren.
- voorstel scholing : de eerste beginnerscursus voor MR-leden start 28 februari 2011. Voor
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gevorderden komt er een verdiepingscursus.
- de volgende vergadering van de GMR staat gepland op 21 maart 2011.
Stand van zaken nieuwe directeur
Bernard geeft aan dat zijn definitieve komst naar de Kennedyschool nog niet precies bekend is. Zijn
streven was om per 1 maart te starten, maar dat gaat in ieder geval niet lukken. Dit heeft alles te
maken met de sollicitatieprocedures die zijn gestart voor de scholen waarvan Bernard nu directeur is.
Deze sollicitatieprocedures zijn onlangs gestart. De sluitingsdatum is deze week. Bernard verwacht
dat hij rondom de meivakantie definitief kan starten op de Kennedyschool.
Op dit moment legt de afwezigheid van René druk op het team van de Kennedyschool. René Luijten
heeft nu twee scholen onder zich en kan slechts beperkt op de Kennedyschool zijn.
Verklaring van goed gedrag overblijfmoeders
Mireille vraagt aandacht hiervoor. In een publicatie heeft zij gelezen dat overblijfmoeders verplicht
zijn te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Zij vraagt zich af of op de
Kennedyschool hieraan is voldaan. Dit is op dit moment niet bekend. De vraag komt ook op of
binnen de Stichting hiervoor iets geregeld is. Als de overblijfmoeders nog geen verklaring hebben
overgelegd, dan is iedereen van mening dat deze alsnog moeten komen. De vraag komt op wie de
kosten van een dergelijke verklaring (€ 30,05) moet dragen. De school, de stichting, de ouders of de
overblijfmoeders.
Johan Haverkamp geeft aan dat een overblijfmoeder bij hem met de klacht kwam dat een
notenallergie van een kind laat is gemeld.
Er ontstaat een discussie over de verantwoordelijkheden van de school bij de tussenschoolse opvang.
Iedereen is van mening dat de verantwoordelijkheid van de school niet verder gaat dan het
faciliteren in de vorm van het ter beschikking stellen van overblijfruimten. De verplichting is terug te
voeren op artikel 45 van de Wet op het primair onderwijs. Dit artikel geeft het volgende aan:

Artikel 45. Tussenschoolse opvang en organisatie van de buitenschoolse opvang
1.Het bevoegd gezag draagt zorg voor een voorziening voor leerlingen om de middagpauze onder
toezicht door te brengen, indien ouders hierom verzoeken. Ingeval de voorziening, bedoeld in de
eerste volzin, tot stand komt, draagt het bevoegd gezag er zorg voor dat:
a. er een overblijfaanpak tot stand komt,
b. overleg over de overblijfaanpak tot stand komt met degenen die met het toezicht op de leerlingen
worden belast, en met de ouders,
c. het overblijven plaats vindt in een veilige en kindvriendelijke ruimte, en
d. met ingang van 1 augustus 2011 ten minste de helft van degenen die met het toezicht op de
leerlingen worden belast, een scholing heeft gevolgd op het gebied van het overblijven.
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De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ouders, voogden of verzorgers. Indien
de leerlingen van de voorziening, bedoeld in de eerste volzin, gebruik maken, draagt het bevoegd
gezag er zorg voor dat degene, die met het toezicht op de leerlingen wordt belast, voor wettelijke
aansprakelijkheid verzekerd is. Het bevoegd gezag van een bijzondere school is, telkenmale voor de
duur van een schooljaar, ontheven van de verplichting tot verzekering indien:
a. deze verplichting zich naar zijn oordeel niet verdraagt met de godsdienstige of
levensbeschouwelijke overtuiging die aan de school ten grondslag ligt; en
b. het bevoegd gezag van zijn oordeel mededeling heeft gedaan aan de ouders.
Van de ontheffing van de verplichting bedoeld in de vorige volzin doet het bevoegd gezag tijdig
mededeling aan de inspecteur.

Voor de tussenschoolse opvang is een stichting opgericht; Stichting TSO Kennedyschool Fijnaart.
Navraag door Piet Hendrikx daags na de vergadering bij de overblijfmoeders heeft geleerd dat bij de
oprichting van de Stichting een aantal moeders naar de notaris is geweest en bij de notaris een soort
verklaring omtrent het gedrag moest laten zien.
Verder heeft Piet navraag gedaan bij de overblijfmoeders hoe de zaken omtrent allergieën zijn
geregeld. Er hangt keurig aan de binnenkant van het keukendeurtje een namenlijst van kinderen die
iets niet mogen hebben. Verder vooral van het kind met de notenallergie, een foto van het kind en
een omschrijving wat te doen, én er is afgesproken om met dat kind meteen naar Angela of Illa/Tiny
te gaan om samen actie te ondernemen. Alle moeders weten hiervan.
Fred zal nagaan via de website van de school of bij de aanmelding voor de TSO de mogelijkheid
bestaat om allergieën te melden.
Naschrift Fred Thielemans
De TSO is via de website geregeld via een applicatie Parent Control System. Via de aanmelding wordt
niet afzonderlijk aandacht gevraagd om allergieën en andere bijzonderheden te melden.
De door Mireille aangehaalde verplichting omtrent de VOG is terug te voeren op artikel 45 lid 1 letter
d Wet op het Primair Onderwijs. Van een VOG wordt niet gesproken. Wel wordt vermeld dat met
ingang van 1 augustus 2011 tenminste de helft van de overblijmoeders een scholing heeft gevolgd op
het gebied van overblijven. Bijzonder is ook het bepaalde in artikel 45 lid 1 letter b. Hieruit volgt naar
mijn mening dat er een overleg moet zijn tussen de overblijfmoeders (hier dus de Stichting TSO
Kennedyschool Fijnaart) en de ouders. Dit roept de vraag op of de MR hierin een rol dient vervullen
en zo ja welke.
Piet neemt de kwestie omtrent de VOG van overblijfmoeders mee naar de GMR.
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Overzicht aftredende MR-leden
Elk MR lid heeft zitting voor een periode van 3 jaar. Je kunt alleen herkiesbaar zijn in de
oudergeleding als je een kind voor de gehele periode van 3 jaar op de basisschool hebt zitten. Een
schema is tot op heden niet opgesteld. Het onderstaande schema is nu opgesteld:

MR lid oudergeleding

MR lid leerkrachtengeleding

gestart

aftredend

Johan Haverkamp

2008-2009

Juni 2011

Mireille Scholte

2009-2010

Juni 2012

Fred Thielemans

2010-2011

Juni 2013

Ivo Dierks

2010-2011

Juni 2013

Ineke van Steen

2010-2011

Juni 2013

Piet Hendrikx

2005-2006

Juni 2011

Illa Hoppenbrouwers

2005-2006

Juni 2011

Candida Neefs

2006-2007

Juni 2012

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat Johan Haverkamp, Illa Hoppenbrouwers en Piet Hendrikx bij
aanvang van het nieuwe schooljaar aftredend zijn. Johan Haverkamp heeft eerder aangegeven niet
herkiesbaar te zijn. Om de verdeling tussen de oudergeleding en de leerkrachtengeleding in
evenwicht te brengen, geeft Illa aan bereid te zijn zich niet herkiesbaar te stellen. Besloten wordt om
de verdeling 3 om 3 te maken en daarom in het nieuwe schooljaar geen verkiezingen uit te schrijven.
Verkeerssituatie rondom de school
Dit punt is geagendeerd door Fred Thielemans. In een eerdere vergadering is gesproken over de
verkeerssituatie rondom de school. Anders dan een aantal keren de wijkagent te hebben
waargenomen, is de verkeerssituatie niet verbeterd. Na een oproep in de nieuwsbrief hebben we
een korte verbetering gezien, maar de situatie is weer verslechterd.
Eind december 2010 is een brief ontvangen van de gemeente Moerdijk (brief van 20 december 2010)
waarin het volgende is opgenomen:
Geachte heer Luijten,
Uw verzoek om een parkeerverbod in te stellen in de Pr.Beaxtrixstraat is besproken in het
verkeersoverleg met Veilig Verkeer Nederland en de politie. Wij zijn van mening dat een verdere
verbetering van de verkeersveiligheid niet wordt bereikt door aanvullende verkeersmaatregelen,
maar dat ingezet moet worden op gedragsverbetering.
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De gemeente heeft in het kader van het project Duurzame Veilige Schoolomgevingen diverse
maatregelen getroffen in de omgeving van de Kennedyschool. In de Pr. Beatrix- en Irenestraat is
eenrichtingsverkeer ingesteld. Tevens zijn er extra parkeervakken, een Kiss&Ride-strook en een
plateau in de Valenciennesstraat aangelegd.
Er ligt een belangrijke taak bij de school om te sturen op gedragsaanpassing. Hierbij kan worden
gedacht aan het motiveren van de kinderen om te voet of per fiets naar school te gaan. Daarnaast
kunnen ouders via de nieuwsbrief worden opgeroepen zich te houden aan de verkeersregels. Wellicht
zijn ludieke acties denkbaar, zoals het uitdelen van rode kaarten door de verkeersouders aan
verkeersovertreders. U kunt de wijkagent benaderen om hierbij te assisteren.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
De conclusie is dat het idee voor een gele streep met een parkeerverbod gedurende beperkte tijden
van de dag, er niet zal komen. De suggesties die door de gemeente worden aangedragen, zijn al
gehanteerd, maar leveren niet het gewenste effect op.
Mireille zal contact leggen met de gemeente om na te vragen wat het bezwaar is tegen het beperkte
parkeerverbod.
Piet merkt op dat de Julianaschool een keurmerk heeft van Veilig Verkeer Nederland. Er ontstaat
vervolgens de discussie of we bij VVN een dergelijk keurmerk moeten aanvragen. De idee is dat we
een dergelijk keurmerk niet zullen krijgen gelet op de verkeerssituatie en dat we dit vervolgens
richting de gemeente kunnen aangeven.
Het vermoeden bestaat dat het keurmerk echter verbonden is aan het verkeersonderwijs en niet aan
de verkeerssituatie rondom de school. Fred zal proberen via de site van VVN te achterhalen hoe een
en ander zit met het keurmerk.
Naschrift Fred
Op de site van VVN (www.veiligverkeernederland.nl) is niets terug te vinden over een keurmerk. Wel
veel om verkeersonderwijs en de ondersteuning via een regionaal punt bij de opleiding van
verkeersouders.
Communicatie MR via website
De door Fred gemaakte tekst over de MR voor op de website is akkoord. Er worden vragen gesteld
over de actualiteit van de website. De website van de Kennedyschool is op dit moment niet up-todate. De vraag is wie de website bijwerkt. Dat is niet bekend. Piet zoekt dit na.
De vergadering is unaniem van mening dat een website die up-to-date bijdraagt aan de
communicatie richting ouders en leerlingen. Er zal op korte termijn actie moeten worden
ondernomen om de site up-to-date te maken.
Gevolgen bezuinigingen
Fred geeft aan onaangenaam verrast te zijn door de brief van de Stichting van 2 februari 2011 die via
de kinderen aan de ouders is verstrekt en vervolgens de berichten in de pers over de gevolgen van de
6

bezuinigingen binnen de Stichting. Hij had graag gezien dat de MR vooraf was geïnformeerd over de
brief.
De aangekondigde bezuinigingen en de gevolgen daarvan voor de Stichting, geven zorgen voor de
begroting voor het volgende schooljaar. De vergadering is van mening dat deze ontwikkelingen eens
te meer het belang aangeven dat de conceptbegroting in een vroeg stadium besproken kan worden.
Dit betekent dat de gang van zaken omtrent de begroting van het huidige schooljaar (een zeer korte
termijn voor bespreking binnen de MR) echt moet wijzigen.
Piet neemt dit punt mee naar de GMR.
Rondvraag, datum volgende vergadering en sluiting
Johan Haverkamp
Johan vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de doorstroming in de bovenlokalen. Piet
geeft aan dat hij metingen heeft verricht. De schaalverdeling is groen, oranje en rood. De metingen
geven aan dat bij de start van de dag de meting groen aangeeft, maar dat al snel het oranjegebied
wordt bereikt. Het rode gebied is niet bereikt.
De vraag is hoe de uitslagen zullen zijn als het voorjaar en zomer is. Ineke geeft aan dat in het oude
gedeelte van de school in haar klas er in de zomermaanden ook wordt geklaagd over hoofdpijn en
dat de situatie in het oude gedeelte niet veel beter is. Zij geeft verder aan dat zij al jaren vraagt om
zonwering aan haar kant van het schoolgebouw, zodat de zon geweerd kan worden. Bernard geeft
aan dat voor de verbetering van de luchtkwaliteit subsidie verkregen kan worden.
Piet kaart een en ander aan bij Kees v.d. Slikke.
Ivo Dierks
Ivo geeft aan dat op de automatische toegangsdeur bij de kleuters nu een strip is gekomen die
voorkomt dat kinderen met hun vingers klem komen te zitten tussen de deur en het kozijn.
Piet Hendrix
Piet geeft aan dat er nog een probleem is met de automatische deur en dat ziet op het dichtgaan van
de deur. Dit gaat automatisch, maar er is geen mogelijkheid om het dichtgaan te stoppen. Dit kan
ertoe leiden dat een kind klem kan komen te zitten. Hij heeft dit aangekaart bij de gemeente. De
gemeente heeft aangegeven dat zij aan de Stichting geld beschikbaar heeft gesteld voor de deuren.
De stichting heeft vervolgens de opdracht aan de aannemer verstrekt. Daarmee is het nu een
geldkwestie van de Stichting en niet meer van de gemeente.
Mireille Scholte
Mireille vraagt aandacht voor de schoolgids. De MR heeft een adviesrecht over de inhoud van de
schoolgids. Zij zou graag zien dat de MR in een vroeg stadium over de inhoud van de schoolgids kan
meepraten. Bernard geeft aan dat hij gewend is om de schoolgids en de schoolkalender op de laatste
schooldag mee te geven. Bernard neemt het op zich om dit ook voor de Kennedyschool te
bewerkstelligen. Om deze reden wordt een extra MR-vergadering ingepland op 29 juni 2011.

7

Ivo ziet graag dat actiepunten tussen de vergaderingen door worden teruggekoppeld. De vergadering
vindt dit een goede zaak. Voor de volgende vergadering (24 mei 2011) zal de vergaderfrequentie
bespreekpunt zijn.
Volgende vergaderingen
24 mei 2011
29 juni 2011
Mireille dankt iedereen voor zijn en haar inbreng en sluit de vergadering.
Actiepuntenlijst
Vergadering

Actiepunt

Door

07-12-2010

Wijkagent uitnodigen

René Luijten

07-12-2010

MR-jaarverslag maken en op agenda 24 mei 2011 plaatsen Fred Thielemans

07-12-2010

Email adres MR

René Luijten

24-02-2011

Nagaan bij overblijfmoeders omtrent VOG en allergieën

Piet Hendrikx

24-02-2011

Nagaan mogelijkheid vermelding allergieën bij aanmelding Fred Thielemans
TSO

24-02-2011

Kwestie VOG overblijfmoeders bespreken in GMR

Piet Hendrikx

24-02-2011

Contact met gemeente inzake verkeerssituatie naar
aanleiding van brief 20-12-2010

Mireille Scholte

24-02-2011

Nagaan op site Veilig Verkeer Nederland omtrent
keurmerk scholen

Fred Thielemans

24-02-2011

Nagaan wie website Kennedyschool beheert

Piet Hendrikx

24-02-2011

Moment aanlevering begroting door stichting bespreken
in GMR

Piet Hendrikx

24-02-2011

Aankaarten metingen luchtkwaliteit bij Kees v.d. Slikke

Piet Hendrikx

24-02-2011

Vergaderfrequentie agenderen voor MR-vergadering van
24 mei 2011

Mireille Scholte

8

