Notulen MR-vergadering Kennedyschool 27 september 2011

Aanwezig: Bernard van Gils, Piet Hendrikx, Mireille Scholte (voorzitter), Fred Thielemans (notulist),
Ivo Dierks, Ineke van Steen, Candida Neefs
1. Opening en mededelingen
Mireille opent de vergadering en heet iedereen welkom. Marco de Kraa, die namens de MR van de
Julianaschool zitting heeft in de GMR, schuift kort aan om zich voor te stellen. Na een
voorstellingsronde en na vertrek van Marco de Kraa, vervolgt Mireille de vergadering.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt als volgt vastgesteld:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Verslag van de MR vergadering van 29 juni 2011
4. Mededelingen vanuit de GMR
5. Mededelingen vanuit directeur
6. Definitief vaststellen jaarverslag MR 2010-2011
7. Planning vergaderingen MR nieuwe schooljaar
8. Schoolplan 2011-2015
9. Verkeerssituatie rondom school
10. Binnenklimaat
11. Website
12. Bezuinigingen op zogenaamde “rugzak”leerlingen
13. Meldcode voor huiselijk geweld/kindermishandeling
14. Beleid over uitdragen geloofsovertuiging
15. Voorbereiding mogelijk GSM verbod/draadloos netwerkverbod
16. Rondvraag en sluiting
3. Verslag van de MR vergadering van 29 juni 2011
Het verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist voor het maken van de notulen.
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De actiepuntenlijst wordt doorgenomen:
Afgewerkt
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

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

Fred geeft aan dat de resultaten van de tevredenheidsenquête zijn vermeld in de tweede nieuwsbrief
van de school, maar dat de resultaten niet aan de MR zijn gezonden. Bernard geeft aan dat hij in de
veronderstelling verkeerde dat hij de resultaten had toegezonden. Hij zal dat alsnog doen.
4. Mededelingen vanuit de GMR
Voorafgaande aan de vergadering, heeft Piet de agenda van de GMR-vergadering van 26 september
2011 met zijn aantekeningen toegezonden. Belangrijkste mededeling uit de GMR is het
ontslagbeleid. Binnen de Stichting geldt als onderdeel van het ontslagbeleid “last-in-first-out”. Het
gevolg hiervan volgens de GMR is dat de jongeren bij inkrimping het veld moeten ruimen voor de
oudere leerkrachten. De GMR heeft het bestuur gevraagd om het Strategisch beleidsplan te toetsen
aan het ontslagbeleid. Concreet heeft de GMR het bestuur gevraagd de gevolgen die worden
beschreven in het Strategisch beleidsplan (instroom leerlingen de komende jaren en de aanstaande
afvloeiingen binnen het lerarenkorps) te houden tegen het hiervoor genoemde principe.
5. Mededelingen vanuit de directeur
Bernard deelt mee dat vandaag een studiemiddag is geweest. Daarin is de nieuwe rekenmethode
besproken. Tevens het schoolplan 2011-2015 door het team goedgekeurd.
Verder is met het team gesproken om te komen tot een uniforme vastlegging in ParnasSys in het
kader van het zorgbeleid. Nu worden zorgplannen en dergelijke nog op diverse manieren
vastgesteld. Bij overdracht van de dossiers kan dit tot problemen leiden, zodat de komende tijd
aandacht besteed wordt aan een uniforme vastlegging.
6. Jaarverslag MR 2010-2011
Het jaarverslag 2010-2011 van de MR wordt definitief vastgesteld. Een exemplaar zal Fred zenden
aan Bernard. Tevens heeft hij op 20 september een verzoek gekregen van de GMR om een exemplaar
aan de GMR te zenden. Nu het jaarverslag definitief is vastgesteld en nadat het aan Bernard is
gezonden, zal hij een exemplaar aan de GMR zenden.
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7. Planning vergaderingen MR nieuwe schooljaar
De vergaderingen van de MR voor dit schooljaar worden gepland op:
Datum

Opmerking

27-09-2011
08-11-2011

Bespreking begroting

17-01-2012
28-02-2012
08-05-2012

Bespreking formatie

19-06-2012

Bespreking schoolkalender/schoolgids en verkiezing nieuwe MR-leden

8. Schoolplan 2011-2015
Bernard geeft een korte toelichting op het schoolplan 2011-2015. Bernard geeft nogmaals aan dat
het schoolplan door het team is goedgekeurd.
Voor de komende vier jaren staan de volgende ontwikkelpunten voorop:
− Identiteitsplan herijken
− Lesmethoden beoordelen- Minimale streefdoelen vaststellen bij de cognitieve vakken (lezen,
taal, rekenen)
− Zelfstandig werken verder uitbouwen
− Zorgstroom verbeteren
− Onderwijs aan leerlingen aan behoefte aanpassen
− HandelingsGericht Werken (HGW) verder doorvoeren en daarbij door ontwikkelen naar
Groepsplannen
− Sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen monitoren en begeleiden
− Ontwikkeling dyslexieprotocol
− Andere vormen van onderwijs op niveau onderzoeken
− Beleidskaders van inspectie aanscherpen.
Naast deze elf ontwikkelpunten worden nog enkele methoden vernieuwd. Het schoolplan wordt
jaarlijks geëvalueerd en desgewenst aangepast aan nieuwe ontwikkelingen of wensen.
Besloten wordt om de schoolontwikkeling als vast punt op de agenda te zetten van de MRvergaderingen.
Naar aanleiding van een vraag van Ivo geeft Bernard aan dat er een aannamebeleid gaat komen voor
de Kennedyschool. Dit houdt onder andere verband met de aangekondigde bezuinigingen op
“rugzak”leerlingen. Dit komt er op neer dat de school kinderen niet zal kunnen aannemen omdat de
school bijvoorbeeld niet is uitgerust om een leerling met beperkingen te kunnen plaatsen.
Er ontstaat vervolgens een discussie over de zorgvuldigheid die in acht moet worden genomen bij het
formuleren van een aannamebeleid. Dit vanuit het uitgangspunt dat ieder kind recht op onderwijs
3

heeft. De vergadering is van mening dat het gewenst is dat op stichtingsniveau een stappenplan
(beslissingsboom) wordt opgesteld waarin de zorgvuldigheidsnormen zijn opgenomen en op basis
waarvan een school een aannamebeleid kan bepalen. Omdat iedere school zijn eigen identiteit heeft
en zijn eigen specifieke kenmerken, is het niet aan te bevelen om op stichtingsniveau een
aannamebeleid te formuleren. Wel is het vereist dat op stichtingsniveau wordt bepaald welke
stappen doorlopen moeten worden bij het formuleren van een aannamebeleid. De vergadering
vraagt Piet dit mee te nemen naar de GMR.
De MR stemt in met het schoolplan (instemmingsbevoegdheid MR).
9. Verkeerssituatie rondom school
Bernard geeft aan dat hij zeer recent bezoek heeft gehad van de politie. De politie heeft ervaren dat
de verkeersveiligheid rondom de scholen in de gemeente Moerdijk aandacht vraagt. De politie heeft
het initiatief genomen om te bekijken hoe de verkeersveiligheid verbeterd kan worden. Bernard en
Piet hebben samen met de politie de verkeerssituatie bekeken en mogelijke oplossingen besproken.
De politie zal binnenkort actief aan de school informatie verstrekken over veilige verkeersdeelname
en zullen waarschuwingen worden uitgedeeld.
Opmerkelijk is dat nu initiatieven vanuit de politie worden genomen. De vergadering vindt deze
ontwikkeling positief. De vergadering spreekt de hoop uit dat de politie wel de mogelijkheden en
middelen heeft om bij de gemeente mogelijke aanpassingen doorgevoerd te krijgen.
We blijven de ontwikkelingen volgen. Het opstellen van een brief richting de ouders wordt
aangehouden. Het actiepunt wordt daarom ingetrokken.
10. Binnenklimaat
Dit is een vast terugkerend agendapunt. De ervaringen van Ineke en Candida delen hun ervaringen
met de metingen. De vergadering concludeert dat de metingen die Piet, Ineke en Candida de laatste
periode hebben verricht, onvoldoende zijn om richting de stichting gefundeerd klachten over het
binnenklimaat door te geven.
Wel stellen Ineke en Candida vast dat de binnentemperatuur in hun lokalen moeilijk te regelen is
door het ontbreken van zonwering aan één zijde. Bernard voegt eraan toe dat bij de kleuterlokalen
screens ook wenselijk zouden zijn in verband met de lichtinval.
De vergadering stelt vast dat de zonwering en het ontbreken van screens de aandacht moet hebben.
Dit zal meegenomen moeten worden in het meerjaren onderhoudsplan van de school. Bernard
neemt dit mee.
11. Website
De website is door Bernard ge-update. De website wordt steeds meer gevuld en wordt meer actueel.
Fred geeft aan dat hij het deel van de MR ook heeft aangepast. De notulen van vorig schooljaar zal hij
erop plaatsen alsook de vergaderdata voor dit schooljaar. Notulen worden op de site geplaatst nadat
deze zijn goedgekeurd en daarmee vastgesteld.
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12. Bezuinigingen op zogenaamde “rugzak”leerlingen
Dit punt is ingebracht door Ivo. Kort komt de vraag erop neer wat de gevolgen zijn van de
aangekondigde bezuinigingen op “rugzak”leerlingen. Bernard geeft aan dit gevolgen kan hebben
voor het team, waarbij mogelijk ontslagen kunnen vallen. Zo ver is het nog niet, maar het kán één
van de gevolgen zijn van de bezuinigingen. Bernard geeft aan dit nauwlettend te volgen en binnen de
formatie oplossingen zal zoeken om ontslagen te voorkomen. Daarbij is de door de GMR aan de
Stichting gestelde vraag (zie hiervoor onder punt 4) ook van belang.
13. Meldcode voor huiselijk geweld/kindermishandeling
Dit punt is ingebracht door Ivo. Ivo vraagt of de school een meldcode heeft voor huiselijk
geweld/kindermishandeling. Piet geeft aan dat zodra een leerkracht iets signaleert, dit wordt
doorgegeven aan Herma Salamons die de kwestie vervolgens oppakt.
Bernard geeft aan dat op stichtingsniveau er geen afspraken zijn gemaakt.
14. Beleid over uitdragen geloofsovertuiging
Dit punt is ingebracht door Ivo. Ivo vraagt of er een beleid op school is over uitdragen van de
geloofsovertuiging. Bernard geeft dat er geen beleid is omdat vanuit de katholieke overtuiging er
geen weigering van andere geloofsovertuigingen plaatsvindt. De school maakt daarom geen
uitzonderingen. Bernard verwijst in deze ook naar de missie van de school zoals die is verwoord in
het schoolplan (zie § 2.2 van het schoolplan)
15. Voorbereiding mogelijk GSM-verbod/verbod draadloos netwerk op scholen
Ivo wijst op een mogelijk voorstel van de Raad van Europa om te komen tot een gsm-verbod op
scholen en een verbod op draadloze netwerken op scholen omdat er een mogelijk gevaar zou zijn in
verband met stralingen. Hij baseert zich op een artikel in het MR-magazine wat melding maakt van
een besluit van de Raad van Europa. Fred geeft aan dat de Raad van Europa slechts aanbevelingen
kan doen voor Europese regelgeving. De Europese Commissie en uiteindelijk het Europees Parlement
zal uiteindelijk met wetgeving moeten komen en Nederland zal vervolgens die wetgeving in nationale
wetgeving moeten omzetten. Conclusie is dat een verbod vooralsnog niet te voorzien is.
16. Rondvraag en sluiting
Mireille dankt iedereen voor zijn en haar inbreng en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 8 november 2011
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Actiepuntenlijst
Vergadering

Actiepunt

Door

27-09-2011

Toezending resultaten tevredenheidsenquête aan MR

Bernard van Gils

27-09-2011

Vastgesteld jaarverslag 2010-2011 MR zenden aan Bernard en
de GMR

Fred Thielemans

27-09-2011

Aankaarten bij GMR stappenplan aannamebeleid

Piet Hendrikx

27-09-2011

Opnemen zonwering en screens in meerjarenonderhoudsplan

Bernard van Gils
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