Notulen MR-vergadering Kennedyschool 23 april 2015
Aanwezig: Bernard van Gils, Ivo Dierks (voorzitter), Erik Aarssen, Fred Thielemans, Candida Neefs,
Mira Ooijen en Ineke van Steen
Afwezig: 1. Opening en vaststelling agenda
Ivo opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De agenda wordt als volgt vastgesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening en vaststelling agenda
Mededelingen voorzitter
Vaststellen verslag van MR vergadering van 19 maart 2015 en behandeling actiepunten
Terugkoppeling GMR-vergadering 20 april 2015
Mededelingen directeur
Schoolplan
Schoolgids
Rondvraag, datum volgende vergadering en sluiting

2. Mededelingen voorzitter
Ivo heeft geen mededelingen.
3. Vaststellen verslag van MR vergadering 19 maart 2015 en behandeling actiepunten
Het concept-verslag wordt doorgenomen. Het verslag wordt definitief vastgesteld en kan
gepubliceerd worden.
4. Terugkoppeling GMR-vergadering 20 april 2015
Ivo geeft een terugkoppeling uit de GMR-vergadering van 20 april 2015. Een verslag van de
vergadering is er nog niet.
-

De Julianaschool zal in de GMR worden vertegenwoordigd door Richard Jansen, leerkracht
van de Julianaschool
Het Samenwerkingsverband heeft een bezoek van de onderwijsinspectie gehad. Er zijn geen
opmerkingen gemaakt door de onderwijsinspectie
Het vergaderschema van de GMR is gepresenteerd
Er zal binnen afzienbare termijn een wijziging optreden in het college van bestuur van
Stichting De Waarden. Nadere informatie over deze wijziging volgt op een later moment

5. Mededelingen directeur
Bernard geeft aan dat in het nieuwe schooljaar op de Kennedyschool een LIO-stagiaire stage zal
lopen in groep 8 op donderdag en vrijdag.
De Kennedyschool kan binnenkort gebruik van de diensten van een vrijwilliger die werkzaamheden
als conciërge zal gaan verrichten.
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Uit de verkeerswerkgroep is naar voren gekomen dat de brief die door de gemeente Moerdijk aan de
bewoners van de Prinses Irenestraat en Beatrixstraat gezonden zou worden over de wijziging van het
eenrichtingsverkeer, kennelijk niet is verzonden of onjuist is verzonden. Een en ander wordt nog
door de gemeente nagegaan.
Per 1 augustus 2015 worden binnen de gemeente Moerdijk drie scholen aangewezen als brede
school. De Kennedyschool behoort daartoe. Dit in verband met de diverse naschoolse activiteiten.
Kinderopvanginstelling De Roef heeft de Kennedyschool en de Julianaschool benaderd om te mogen
huizen in de gebouwen van de Kennedyschool en de Julianaschool. De directie van de beide scholen
hebben een verkennend gesprek gehad met De Roef. Het college van bestuur van Stichting de
Waarden heeft zijn goedkeuring gegeven voor een mogelijke inhuizing.
De MR heeft adviesrecht over deze inhuizing. Bernard vraagt aan de MR wat haar mening is. De MR
geeft aan dat de MR in beginsel positief staat tegenover het idee. De MR geeft verder aan dat de MR
pas gebruik maakt van haar adviesrecht als er een meer concreet voorstel/plan ligt.
6. Schoolplan
Bernard is bezig de laatste hand te leggen aan het schoolplan. In verband met de invoering van een
nieuwe lesmethode, is Bernard aan het onderzoeken of tabletonderwijs iets is voor de
Kennedyschool.
7. Schoolgids
Voorafgaande aan de vergadering heeft Bernard de MR de vraag voorgelegd welke zaken in de
schoolgids aangepast moeten worden. De MR verzoekt Bernard met een concept van de schoolgids
te komen, zodat het concept kan worden doorgenomen. Fred geeft tijdens de vergadering een aantal
wijzigingsvoorstellen aan Bernard.
Voor wat betreft de schoolkalender geeft Bernard aan dat hij is begonnen met de afronding van de
kalender. Onder de basis van de kalender ligt een meer belangrijke beslissing ten grondslag. De
wijziging in de cao in het primair onderwijs en de invoering van de 40-urige werkweek. De belangrijke
vraag is hoe de 40-urige werkweek ingezet gaat worden op de Kennedyschool en welke
urenverdeling het team kiest.
Besloten wordt dat de personeelsgeleding van de MR het team zal raadplegen over een voorgestelde
urenverdeling.
8. Rondvraag, datum volgende vergadering en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De volgende vergadering is gepland op 2 juni 2015. Fred geeft aan dat hij mogelijk niet aanwezig zal
zijn. Hij laat dit tijdig weten.
Voor de volgende vergadering zullen in ieder geval de volgende onderwerpen geagendeerd moeten
worden:
- vaststelling schoolgids schooljaar 2015 – 2016 definitief
- vaststelling schoolkalender schooljaar 2015 – 2016 definitief
- schema van aftreden MR-leden
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Niets meer aan de orde zijnde, sluit Ivo de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng.
Vastgesteld op: 2 juni 2015
Actiepuntenlijst
Vergadering Actiepunt
-

Door
-
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