Notulen MR-vergadering Kennedyschool 29 juni 2011

Aanwezig: Bernard van Gils, Johan Haverkamp, Mireille Scholte (voorzitter), Fred Thielemans
(notulist), Ivo Dierks, Ineke van Steen, Candida Neefs en Illa Hoppenbrouwers
Afwezig: Piet Hendrikx
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. Verslag van de MR vergadering van 24 mei 2011
4. Mededelingen vanuit de GMR
5. Mededelingen vanuit directeur
6. Schoolgids 2011-2012
7. Schoolplan 2011-2015
8. Kalender 2011-2012
9. Planning vergaderingen MR nieuwe schooljaar
10. Rondvraag en sluiting
3. Verslag van de MR vergadering van 24 mei 2011
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

24-05-2011

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

Ivo Dierks

24-05-2011

Stukken basiscursus MR mailen

Ivo Dierks

Ivo geeft aan dat de heer Loef en Boonman de meest gerede personen bij de gemeente zijn voor het
indienen van het verzoek tot wijziging van het éénrichtingsverkeer. Er zal echter wel een beslissing
van de gemeenteraad moeten worden genomen; dit kan e.e.a. vertragen.
De actiepunten met betrekking tot de website, het binnenklimaat en de verkeerssituatie zullen als
agendapunt voor de volgende MR-vergadering worden opgenomen. Ter zake van het binnenklimaat
wijst Ivo op een artikel hierover in het MR-magazine nummer 2.
4. Mededelingen vanuit de GMR
Vanwege afwezigheid van Piet wegens ziekte wordt dit agendapunt niet behandeld.
5. Mededelingen vanuit de directeur
De mededelingen van de directeur hebben betrekking op de schoolgids en de schoolkalender.
6. Schoolgids 2011-2012
Op basis van de schoolgids 2010-2011 en de voorgestelde wijzigingen en aanpassingen van Fred
wordt de schoolgids 2011-2012 besproken. De vergadering komt tot overeenstemming over de
wijzigingen en aanpassingen. Bernard geeft aan dat zijn streven is om de schoolgids in de eerste
week van het nieuwe schooljaar te verspreiden, maar dat dit streven onder druk komt te staan door
de drukke werkzaamheden van Bernard. Fred biedt aan de wijzigingen en aanpassingen te
verwerken.
7. Schoolplan 2011-2015
Het door Bernard ingebrachte concept is een hele grove opzet. Er moet nog veel in aangepast
worden. Om deze reden wordt besloten het concept nu niet te bespreken en te agenderen voor de
eerstvolgende vergadering.
8. Kalender 2011-2012
Bernard deelt tijdens de vergadering een exemplaar van de kalender uit. De kalender is nagenoeg
klaar.
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9. Planning vergaderingen MR nieuwe schooljaar
Bij de planning van de vergaderingen, is het gewenst dat de vergaderingen van de MR plaatsvinden
voordat de vergaderingen van de GMR plaatsvinden. Op die manier kan de agenda van de GMR in de
vergadering van de MR worden voorbesproken. Omdat de vergaderdata van de GMR voor het
nieuwe schooljaar nog niet bekend zijn, wordt alleen de datum voor de volgende vergadering
vastgelegd. De eerst volgende vergadering is 27 september 2011.
10. Rondvraag en sluiting
Ivo vraagt naar de mogelijkheid om Engels te onderwijzen in de lagere groepen. Dit kan een
belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen. Bernard geeft aan dat hij dit
onderschrijft, maar dat het huidige onderwijsprogramma zo vol zit, dan hiervoor geen ruimte is.
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

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
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