Notulen MR-vergadering Kennedyschool 31 januari 2013
Aanwezig: Bernard van Gils, Piet Hendrikx, Ivo Dierks (voorzitter), Erik Aarssen (notulist), Ineke van
Steen en Candida Neefs
Afwezig met kennisgeving: Albert Reuvers, Fred Thielemans
1. Opening en mededelingen
Ivo opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt als volgt vastgesteld:
1. Opening en mededelingen voorzitter
2. Mededelingen vanuit de GMR
Vervolg vergadering tussen MR en de directie
3. Vaststellen van de agenda
4. Vaststellen verslag vergadering 27 november 2012 en behandeling actiepunten
5. Mededelingen van de directeur
6. Vervroeging aanvang schooltijden: ouderraadpleging
7. Tussenschoolse opvang: stand van zaken, ervaringen tot nu toe
8. Verkeerscommissie
9. Rondvraag en sluiting
3. Mededelingen vanuit de GMR
Op dit moment zijn er geen mededelingen vanuit de GMR.
4. 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

27-11-2012

Concept tekst vervroeging schooltijd t.b.v. ouderraadpleging

Bernard

5. Mededelingen vanuit de directeur
Bernard heeft de voortgang toegelicht van de oudertevredenheidspeiling. Er zijn van de 175 ouders
70 reacties binnengekomen (40%). De eerste indrukken zijn positief, dit wordt nog verder uitgewerkt.
Voorafgaande aan deze MR-vergadering heeft er teamoverleg plaatsgevonden om de
uitgangspunten voor de formatie van het volgende schooljaar duidelijk te krijgen. MR is hierbij
aanwezig geweest. Een positief overleg met input van het team. Bernard gaat de uitgangspunten
verder uitwerken en bekijken welke mogelijkheden dit geeft op de formatie.
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6. Vervroeging aanvang schooltijden: ouderraadpleging
MR heeft de uitkomst van de ouderraadpleging gedeeld met Bernard; 85% voor, 6% voor met
opmerkingen, 9% tegen met opmerkingen. De uitslag zal op de website worden gepubliceerd.
De MR heeft wel een voorwaarde (de rode draad in de opmerkingen van de reacties op de
ouderraadpleging) verbonden aan de vervroeging schooltijden; de dagen die hierdoor beschikbaar
komen moeten gepland worden op de vrijdagen en worden aan het begin van het schooljaar vast
gelegd in de schoolkalender. Wanneer hier om zeer dringende reden van afgeweken zou moeten
worden, zal dit eerst aan de MR moeten worden voorgelegd.
Onder bovenstaande voorwaarde heeft de MR namens de ouders akkoord gegeven voor de
vervroeging van de schooltijden met 15 minuten.
Daarnaast is uitvoerig besproken om dit onderwerp goed te communiceren richting de ouders. In het
communicatieplan is o.a. besproken dat :
• Dit een uitgebreid onderwerp wordt in de volgende nieuwsbrief (extra onderbouwing
vervroeging)
• Op de website de uitkomst van de ouderraadpleging komt te staan
• Er een algemene reactie en dankwoord namens de MR gestuurd wordt naar ouders die
gereageerd hebben op de ouderraadpleging.
• En indien gewenst dat er vanuit de directie een persoonlijke reactie komt richting ouders die
gereageerd hadden.

7. Tussenschoolse opvang: Stand van zaken, ervaring tot nu toe
MR heeft gevraagd of Bernard al een evaluatiegesprek heeft gehad over de TSO bij de Roef. Dit was
nog niet het geval, maar was wel gepland. Signalen die door MR en directie zijn opgevangen worden
dan besproken met de Roef. Bernard gaat hier nog op terugkomen bij de MR.
8. Verkeerscommissie
Er is een binnengekomen stuk besproken over de verkeerscommissie. MR en directie hebben hiervan
kennisgenomen. Bernard gaat met de commissie een overleg plannen om de doelstellingen helder te
krijgen. Bernard gaat de uitkomst hiervan terugkoppelen aan de MR.
9. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen meer tijdens de rondvraag, dus sluit Ivo de vergadering.
Vastgesteld op : 21 maart 2013
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