Notulen MR-vergadering Kennedyschool 27 november 2012
Aanwezig: Bernard van Gils, Piet Hendrikx, Ivo Dierks (voorzitter), Fred Thielemans (notulist), Erik
Aarssen, Ineke van Steen en Candida Neefs
Afwezig met kennisgeving : Albert Reuvers
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.
7.
8.
9.

Opening en mededelingen
Vaststellen van de agenda
Vaststelling verslag van MR vergadering van 24 oktober 2012 en behandeling actiepunten
Mededelingen vanuit de directeur
Tussenschoolse opvang: bespreking offerte De Roef
Bespreking visie Kennedyschool
Vervroeging aanvang schooltijden
Begroting 2013
Rondvraag en sluiting

3. Verslag van de MR vergadering van 24 oktober 2012 en behandeling actiepunten
Het verslag wordt vastgesteld. Het verslag kan op de website geplaatst worden.
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen:
Afgewerkt
Vergadering

Actiepunt

Door

24-10-2012

Begroting aan MR zenden één week voor 27-11-2012

Bernard

24-10-2012

Document met visie Kennedyschool aan MR zenden

Bernard

24-10-2012

Formatieberekeningen in verband met vervroeging
schooltijden aan MR zenden

Bernard

4. Mededelingen vanuit de directeur
Behoudens de al geagendeerde punten, zijn er geen mededelingen vanuit de directeur.
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5. Tussenschoolse opvang: bespreking offerte De Roef
De Kennedyschool heeft een voorlopig akkoord bereikt met De Roef voor de invulling van de
tussenschoolse opvang. Bernard heeft met De Roef afgesproken dat allereerst een bespreking met
de medezeggenschapsraad moet plaatsvinden, voordat een definitief akkoord kan worden bereikt.
Bernard heeft aan de MR de vraag voorgelegd hoe zij staat tegenover de tariefsverhoging die als
gevolg van het contract gaat optreden. De MR is van mening dat aan deze verhoging niet te
ontkomen is nu er geen alternatief voor de tussenschoolse opvang aanwezig is. Overigens leert een
rondje bij andere scholen dat het nieuwe tarief niet buitensporig is. Feit is dat jarenlang binnen de
Kennedyschool een uitermate laag tarief is gerekend.
Na het definitief sluiten van het contract met De Roef zal de Stichting Tussenschoolse Opvang
worden opgeheven.
Het contract met De Roef houdt in dat een pedagogisch medewerker van De Roef aanwezig is bij de
opvang aangevuld met overblijfmoeders. Als er onvoldoende overblijfmoeders vanuit de
Kennedyschool zelf zijn, zorgt De Roef voor aanvulling.
De MR vindt het van belang dat op een duidelijke wijze richting de ouders wordt gecommuniceerd
over deze wijziging.
Fred vraagt hoe de facturering is geregeld. Worden de opvangdagen vooraf of achteraf in rekening
gebracht bij de ouders? Met andere woorden, wordt gefactureerd per afgenomen opvang en op de
wijze zoals dat nu ook plaatsvindt? Bernard geeft aan dit nog na te vragen.
Rekening houdend met de gegeven toelichting stem de oudergeleding van de MR op grond van
artikel 24 letter f van het MR-reglement in met de voorgestelde wijziging van de invulling van de
tussenschoolse opvang.
6. Bespreking visie Kennedyschool
Zoals afgesproken tijdens de vergadering van 24 oktober 2012, heeft Bernard de visie van de
Kennedyschool verwerkt in een notitie. De MR complimenteert Bernard met de wijze waarop hij de
uitkomsten van de bijeenkomst met het team heeft weten te verwoorden in de notitie. De notitie
wordt besproken en op een aantal punten tekstueel aangepast.
De MR staat achter de geformuleerde visie voor de Kennedyschool.
7. Vervroeging aanvang schooltijden
Bernard heeft voorafgaande aan de vergadering een tweetal berekeningen gestuurd die het effect
laten zien van het vervroegen van de aanvangstijd van 08.45 uur naar 08.30 uur. Tijdens de
vergadering geeft Bernard een toelichting op de berekeningen.
De MR vraagt Bernard om de tijdens de vergadering gegeven mondelinge toelichting op schrift aan te
leveren zodat de oudergeleding van de MR een tekst kan voorbereiden voor de ouderraadpleging.
Ivo benadrukt dat eerst een ouderraadpleging dient plaats te vinden voordat een beslissing kan
worden genomen in de MR.
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De bedoeling is dat op de site van de school een tekst zal worden geplaatst waarin de ouders naar
hun mening wordt gevraagd over de vervroeging van de schooltijden, waarbij tot een bepaalde
datum kan worden gereageerd.
Afgesproken wordt om de tekst eind december 2012/begin januari 2013 op de site te plaatsen.
Vervolgens kan besluitvorming in de vergadering van 31 januari 2013 plaatsvinden.
Fred zegt toe een concept tekst voor de site te maken en rond te mailen, nadat de tekstuele
toelichting door Bernard is ontvangen.
8. Begroting
De door Bernard opgestelde begroting wordt besproken.
Ook het komende jaar zal in het teken staan van teruglopende ontvangsten, zodat er op posten
bezuinigd zal moeten worden. Veel van de begrotingsposten worden door de stichting ingevuld,
waarop Bernard geen invloed kan uitoefenen.
Erik vraagt of de begrote teruglopende energiekosten reëel zijn met de stijgende energieprijzen.
Bernard geeft aan dat er binnen de Kennedyschool bewuster omgegaan moet worden met energie
en dat besparingen al in kleine dingen kan zitten, zoals het terugdraaien van de thermostaat van de
verwarming met één graad.
Verder valt het lage bedrag op dat is begroot voor de leermiddelen. Bernard geeft dat er nog veel
leermiddelen in het magazijn en de klassen liggen en dat deze eerst opgemaakt moeten worden.
Ineke vraagt of er binnen de begroting gelden kunnen worden gevonden voor het waxen van de
vloeren in de klassen. Er is vanwege bezuinigingen gestopt met het jaarlijks waxen van de vloeren,
maar het gevolg is dat de vloeren nu er niet beter op worden.
De MR geeft Bernard in overweging om het waxen van de vloeren (bijvoorbeeld om de twee jaar) te
financieren vanuit de voorziening groot onderhoud. Bernard zal dit bespreken met K. v.d. Slikke van
de Stichting.
De MR adviseert positief over de voorgestelde begroting.
9. Rondvraag en sluiting
Bernard geeft aan dat de Kennedyschool binnen de stichting één van de scholen is waar een pilot
gedraaid gaat worden met kwaliteitsmeetinstrumenten in de vorm van enquêtes bij ouders en
leerlingen. De Kennedyschool zal voor de ouderenquête als pilot gaan fungeren. In de eerste week
van december zal deze enquête worden rondgezonden.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Ivo de vergadering. Volgende vergadering is op 31 januari 2013
Vastgesteld op : 31 januari 2013
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Actiepuntenlijst
Vergadering

Actiepunt

Door

27-11-2012

Nagaan wijze facturering door De Roef

Bernard

27-11-2012

Tekstuele toelichting op cijfers vervroeging schooltijden zenden
aan MR

Bernard

27-11-2012

Concept tekst over vervroeging schooltijden maken voor
ouderraadpleging

Fred
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