Notulen MR-vergadering Kennedyschool 28 februari 2012

Aanwezig: Bernard van Gils, Piet Hendrikx, Mireille Scholte (voorzitter), Fred Thielemans (notulist),
Ivo Dierks
Afwezig: Ineke van Steen, Candida Neefs
1. Opening en mededelingen
Mireille opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt als volgt vastgesteld:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststelling verslag van MR vergadering van 17 januari 2012 en behandeling actiepunten
4. Voorbespreking agenda GMR-vergadering 5 maart 2012
5. Mededelingen vanuit directeur
6. Binnenklimaat
7. Rondvraag en sluiting
3. Verslag van de MR vergadering van 17 januari 2012
Het verslag wordt vastgesteld. Het verslag kan op de website geplaatst worden.
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen:
Afgewerkt
Vergadering

Actiepunt

Door

17-01-2012

Brief opstellen aan bestuur inzake begroting

Mireille / Fred

17-01-2012

Oproep plaatsen in nieuwsbrief om animo te peilen onder
ouders voor participatie in GMR

Bernard

17-01-2012

Bijeenkomst verkeerswerkgroep plannen

Fred

Het actiepunt met betrekking tot de brandmeldcentrale blijft staan. Een afspraak voor de uitleg moet
nog worden gemaakt.
4. Voorbespreking agenda GMR-vergadering 5 maart 2012
Piet geeft aan dat de belangrijkste punten voor de aanstaande vergadering zijn:
•

de begroting 2012 van de Stichting. Piet geeft aan dat de vertraging in de vaststelling van de
begroting grotendeels is toe te schrijven aan de begrotingscommissie van de GMR. Deze is
1

niet eerder bijeen kunnen komen. De begroting van de Stichting komt aanstaande maandag
in de GMR.
•

Bestuursformatieplan. Dit plan wordt opgepakt door de werkgroep personeel.

•

Vakantieplanning. De vakantieplanning 2012-2013 zal door de GMR worden vastgesteld. Het
kan zijn dat de zomervakantie 2013 een week eerder begint. Dit heeft te maken met de
vakantie van het voortgezet onderwijs. Ook kan het zijn dat het Ministerie van Onderwijs dit
gaat beslissen.

•

Mobiliteitsplan : de GMR heeft ingestemd met het concept van het mobiliteitsplan.

5. Mededelingen vanuit de directeur
Bernard geeft aan dat op 6 maart 2012 er een landelijke stakingsdag is in het onderwijs tegen de
aangekondigde bezuinigingen. Bernard geeft aan dat de school niet meedoet aan de staking, maar
dat gedacht wordt aan een ludieke actie. Bernard benadrukt dat een en ander losstaat van het
individuele recht van een leerkracht om te staken. Bernard vraagt hoe de MR tegenover de staking
staat. De MR onderschrijft het recht van iedere leerkracht om te staken. De MR roept op om acties
van de Kennedyschool tijdig naar de ouders toe te communiceren.
Het passend onderwijs staat onder druk door de bezuinigingen. Inmiddels is wel zeker dat het
volgend schooljaar het aantal groepen van 11 naar 10 zal gaan. Dit heeft gevolgen voor de
samenstelling van de groepen.
Ook de Kennedyschool wordt geconfronteerd met teruglopende leerlingaantallen. De vraag is waar
de Kennedyschool zich in kan onderscheiden. Bernard vraagt de MR naar ideeën. Als er ideeën zijn,
dan verzoekt hij deze te melden.
Het overblijven wordt een punt van zorg doordat het aantal overblijfouders terugloopt.
6. Binnenklimaat
Uit het onderzoek van de GGD is het advies naar voren gekomen om voor de bevordering van
luchtkwaliteit de verwarmingen maximaal open te zetten en de ramen open te zetten. Hierdoor
ontstaat een luchtdoorstroming die het binnenklimaat bevordert.
De GGD heeft een subsidie van € 1.500 verstrekt voor aanpassingen die het binnenklimaat moeten
bevorderen. Het advies van de GGD is aan de gemeente gezonden, zodat verwacht mag worden dat
er vanuit de gemeente actie komt om de aanpassingen door te voeren.
9. Rondvraag
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Mireille de vergadering.
Vastgesteld op : 08-05-2012
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Actiepuntenlijst
Vergadering

Actiepunt

Door

17-01-2012

Nagaan aansluiting brandmeldcentrale op GMK en aandringen
op uitleg werking brandmeldcentrale

Piet
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