Notulen MR-vergadering Kennedyschool 24 mei 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 iedereen welkom.
Vaststellen agenda
De agenda wordt als volgt vastgesteld:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Verslag van de MR vergadering van 24 februari 2011
4. Mededelingen vanuit de GMR
5. Mededelingen vanuit directeur
6. Verklaring van goed gedrag (VOG) overblijfmoeders
7. Verkeerssituatie rondom de school
8. Website
9. Binnenklimaat
10. Frequentie vergaderingen
11. Terugkoppeling cursus Ineke en Ivo
12. Jaarverslag MR
13. Opknappen schoolplein
14. Afscheidsetentje
15. Rondvraag en datum volgende vergadering
Verslag van de MR vergadering van 7 december 2010
Het verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist voor het maken van de notulen.
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen:
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Afgewerkt
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

Bernard van Gils

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

Mededelingen vanuit de GMR
Op 16 mei 2011 heeft de GMR vergaderd. Piet verwijst naar zijn emailbericht van 17 mei 2011 met
zijn aantekeningen bij de agenda. De van belang zijnde punten zijn:
- Tevredenheidsenquêtes. Het advies wordt gegeven de resultaten terug te koppelen naar het team
en de ouders. Aan Bernard van Gils wordt verzocht de resultaten van de tevredenheidsenquête van
de Kennedyschool aan de MR te zenden;
- De verklaring omtrent gedrag (VOG) van de overblijfmoeders is door Piet besproken in de GMR. Alle
vrijwilligers die toezicht op kinderen houden, moeten een VOG overleggen. De kosten voor het
aanvragen van een VOG komen voor rekening van de Stichting. Piet zal dit terugkoppelen aan de
overblijfmoeders;
- de volgende vergadering van de GMR staat gepland op 4 juli 2011.
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Mededelingen vanuit de directeur
Bernard neemt de MR mee in de formatie 2011 – 2012. Hij verwijst in eerste instantie naar zijn
emailbericht van 23 mei 2011. Helaas hebben niet alle leden van de MR dit bericht ontvangen.
Bernard geeft vervolgens een uitgebreide uitleg over de keuzes en achtergronden bij de
klassenindelingen voor het nieuwe schooljaar. In zijn voorstel vraagt Bernard instemming van de MR
voor de volgende klassenindeling:
Groep

Aantal leerlingen

1

23

1-2a

23

1-2b

22

3a

18

3b

18

4

19

5

32

6

23

6-7
7
8

31

Fred vraagt aandacht voor de groepsgrootte van groep 5. Bernard geeft aan dat het team voor de
keuze heeft gestaan om een combinatiegroep te formeren. Nadat Mira Ooijen heeft aangegeven één
groep 5 te kunnen draaien met ondersteuning, is ervoor gekozen één groep 5 te formeren. Fred
vraagt aan Bernard of hij kan verzekeren dat de gevraagde ondersteuning van structurele aard is.
Bernard bevestigt dat. De MR stemt in met de voorgestelde groepenverdeling.
De leerkrachtenverdeling ziet er als volgt uit in de voorstellen van Bernard:
Leerkracht

Groep(en)

Angela Grethe-Kokke

1

Illa Hoppenbrouwers

1/2a

Tiny Meerman

1/2a

Wendy v.d. Nobelen

1/2b en 5

Ineke de Visser-Punt

1/2b
3

Yvette Damen

3a

Elma v.d. Berg

3a/3b

Cristel Vriends

3b

Piet Hendrikx

4

Frans Meesters

IB/4/div

Mira Ooijen

5

Ineke van Steen

6

Candida Neefs-Nagtzaam

6

Sandra Roovers

6/7

Fenna Homans

7

Joye Bom

8

De MR stemt op basis van haar adviesrecht met het voorstel van Bernard.
Verklaring van goed gedrag overblijfmoeders
Verwezen wordt naar de mededelingen vanuit de GMR. Piet neemt dat mee naar de Stichting
Tussenschoolse Opvang Fijnaart.
Verkeerssituatie rondom de school
De verkeerssituatie is onveranderd zorgelijk. Mireille verwijst naar haar emailbericht van 2 maart
2011. In dat bericht geeft zij verslag van het telefoongesprek dat zij met de heer Loeff van de
gemeente Moerdijk heeft gehad.
Ik heb zojuist gesproken met de heer W. Loeff van de gemeente Moerdijk. Ik heb hem gevraagd om
aanvullende motivatie om niet over te gaan tot aanvullende verkeersmaatregelen. Hij gaf aan dat het
verkeersoverleg van mening was dat, als er een tijdelijk verkeersverbod komt aan de vijverkant, je het
probleem verplaatst. De omliggende straten komen vol te staan en mensen gaan toch ook daar weer onveilig
parkeren. Daarbij komt dat handhaving bijna ondoenlijk is (mensen zien vaak al wanneer er een handhaver
staat. Staat die er niet, parkeren ze toch gewoon aan die vijverkant).
Hij gaf nogmaals aan te blijven sturen op gedragsaanpassing. Hij weet ook uit ervaring hoe moeilijk het is, maar
gaf de volgende aanvullende tips:
- maak richtlijnen, bijvoorbeeld vanaf groep 4 alleen kiss-and-ride strook gebruiken. Vanaf groep 5 alleen nog
op de fiets of te voet (behalve als je van buiten de bebouwde kom komt);
- ga met de Julianaschool na of het zou kunnen dat je mensen van de Kennedyschool adviseert zoveel mogelijk
gebruik te maken van de kiss-and-ride strook aan die kant (daar is blijkbaar veel minder verkeersdrukte);
- probeer mensen te bewegen hun kinderen eerder alleen naar school te laten gaan (dus niet t/m groep 8
brengen met de auto).
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Piet brengt nogmaals het veiligheidslabel onder de aandacht dat de Julianaschool heeft. Bernard
geeft aan dat label mogelijk het Brabants Veiligheidslabel is.
Naschrift Fred : Uit informatie op de internetsite van Brabantsverkeersveiligheidslabel
(www.bvlbrabant.nl) komt naar voren dat de Kennedyschool zich heeft aangemeld (contactpersoon
René Luyten) maar niet gecertificeerd is. De Julianaschool is sinds 6 juni 2007 gecertificeerd evenals
de Springplank. Waarom de Kennedyschool nog niet gecertificeerd is, is mij een raadsel. Lijkt mij een
punt voor Bernard om na te gaan als opvolger van René.
De vergadering geeft verder aan dat het mogelijk wijzigen van de richting van het ingestelde één
richting verkeer soelaas kan bieden doordat in dat geval het uitstappen aan de kant van de
ingestelde kiss-and-ride zône plaats kan vinden. Het is de vraag hoe een en ander te realiseren is en
hoe een en ander bij de gemeente Moerdijk gedaan te krijgen. Ivo gaat proberen contact te leggen
met de gemeente dan wel na te gaan hoe dit bij de gemeente aangevraagd kan worden.
Bernard oppert het idee om een thema-avond te organiseren voor ouders en omwonenden. Op die
avond kan de verkeerssituatie dan besproken worden met alle betrokkenen.
Fred oppert het idee om de thema-avond aan te kondigen in een aparte (nieuws)brief aan de ouders,
waarin ook de verkeerssituatie nog een keer onder de aandacht wordt gebracht, maar ook wat de
school en de MR al heeft gedaan om de verkeerssituatie verbeterd te krijgen. Fred zal een concept
maken te bespreking.
Website
De openingspagina van de website is door Bernard al wat aangepast, maar inhoudelijk is de website
nog steeds verouderd. De MR is van mening dat dit in deze tijd niet meer kan. Illa geeft aan dat zij
met de leerkrachten van de onderbouw bezig is om de mogelijkheid op de site in te bouwen om
leerlingen aan te melden.
Mireille geeft aan dat Fred heeft aangeboden om de website bij te werken. Fred geeft aan dat dit het
onderdeel van de site voor de MR betreft. Fred geeft verder aan dat hij zonder inlogcodes niets kan
aanpassen. Bernard geeft aan dat hij over de inlogcodes beschikt en hij zal deze aan Fred ter
beschikking stellen.
Fred vraagt of de MR inmiddels beschikt over een eigen emailadres. Bernard geeft aan dat het
emailadres er is. Fred vraagt om ook die gegevens te mogen ontvangen, zodat de berichten
uitgelezen kunnen worden door de MR.
Bernard neemt het op zich om de website up-to-date te maken, zodat bij aanvang van het nieuwe
schooljaar een nieuwe en frisse website bestaat. Piet geeft aan dat hij nog een voorbeeld heeft
gevonden van een website die goed kan dienen voor de nieuwe lay-out.
Binnenklimaat
Johan vraagt naar de huidige situatie. Er zijn op dit moment geen klachten bekend. Johan dringt erop
aan dat er regelmatig gemeten wordt in alle schoollokalen en niet alleen in het nieuwe gedeelte.
Ineke geeft aan dat er ook in het oude gedeelte van de school klachten voor komen; met name als de
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buitentemperaturen gaan stijgen. Zij vraagt om die reden nogmaals naar de mogelijkheden voor
zonwering aan de buitenzijde. Om met gedegen vragen te komen richting de gemeente en de
stichting is het nodig dat er een inventarisatie van alle klachten komt. Bernard bespreekt dit met het
team.
Frequentie vergaderingen
Op 29 juni 2011 is er een (extra) MR-vergadering ter bespreking van de schoolgids voor het
schooljaar 2011 – 2012.
Terugkoppeling MR-cursus
Ineke en Ivo geven een terugkoppeling van de cursus. Uit de cursus komen onder andere de
volgende punten naar voren:
-

Het budget voor de MR zou € 1.540 bedragen;

-

Het advies is om de MR-vergaderingen voor de GMR-vergaderingen te plannen, zodat de
GMR-vergadering kan worden voorbereid;

-

De cursusleider vestigde sterk de aandacht op de formele scheiding tussen MR en directie.
De MR van de Kennedyschool herkent zich hier niet in en stelt de open en informele
contacten met de directeur zoals de MR die al sinds jaar en dag kent, bijzonder op prijs. De
MR heeft geen behoefte aan een formele opstelling.

Ivo mailt nog een aantal stukken door die hij, na lang aandringen, van de cursusleider heeft
ontvangen.
Jaarverslag MR
Fred heeft een concept gemaakt voor het jaarverslag van de MR. De MR is met de opzet en de
inhoud akkoord. Na afloop van de laatste vergadering van dit schooljaar kan het jaarverslag definitief
worden gemaakt en worden verzonden.
Opknappen schoolplein
Nu de noodgebouwen verwijderd zijn, komt de vraag op wanneer het schoolplein wordt opgeknapt.
Piet geeft aan dat hij samen met Fenna met Julianaschool in gesprek is over de indeling van het
schoolplein. Er zijn ideeën om een verkeersplein te maken.
Ineke geeft aan dat zij van haar leerlingen de vraag krijgt wanneer het schoolplein wordt opgeknapt
omdat de leerlingen geld hebben ingezameld en nog niets zien gebeuren. Mireille stelt voor om een
aantal leerlingen te betrekken bij de plannen.
Ivo vraagt of ook het schoolplein voor de kleuters wordt opgeknapt. Piet geeft aan dat dat niet het
geval is. Het geld dat beschikbaar is, is voor het opknappen van het grote schoolplein. Als
bijvoorbeeld de grondspellen op het schoolplein van de kleuters opnieuw geschilderd moeten
worden, zullen de ouders dan mogelijk kunnen doen zoals dat de laatste keer is gebeurd.
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Afscheidsetentje
Het etentje vanwege het afscheid van René Luijten, Johan Haverkamp en Illa Hoppenbrouwers wordt
gepland op 9 september 2011.
Rondvraag, datum volgende vergadering en sluiting
Mireille geeft aan teleurgesteld te zijn in de communicatie rondom het afscheid van Piet Baselier en
diens vervanging. Dit had naar haar mening beter gekund.
De volgende vergadering is op 29 juni 2011. Tijdens deze vergadering zal de schoolgids worden
besproken.
Mireille dankt iedereen voor zijn en haar inbreng en sluit de vergadering.
Actiepuntenlijst
Vergadering

Actiepunt

Door

24-05-2011

Toezending resultaten tevredenheidsenquête aan MR

Bernard van Gils

24-05-2011

Terugkoppeling VOG aan Stichting Tussenschoolse Opvang
Fijnaart

Piet Hendrikx

24-05-2011

Nagaan op welke wijze verzoek wijziging één richtingsverkeer
bij gemeente kan worden ingediend

Ivo Dierks

24-05-2011

Brief voor ouders over verkeerssituatie opstellen

Fred Thielemans

24-05-2011

Inlogcodes en emailgegevens zenden aan Fred Thielemans

Bernard van Gils

24-05-2011

Up-to-date maken website

Bernard van Gils

24-05-2011

Inventarisatie klachten binnen team bespreken

Bernard van Gils

24-05-2011

Stukken basiscursus MR mailen

Ivo Dierks
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