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

Opening en vaststelling agenda
Mededelingen voorzitter
Vaststellen verslag van MR vergadering van 17 september 2015 en behandeling actiepunten
Terugkoppeling uit GMR
Mededelingen van de directeur
Schoolbegroting 2016
Rondvraag en sluiting

2. Mededelingen voorzitter
Ivo deelt mee dat hij aan de MR van de Julianaschool een bericht heeft gezonden om – in navolging
op een bijeenkomst van vorig jaar – een gezamenlijk overleg te hebben. Hij heeft nog geen reactie
ontvangen.
3. Vaststellen verslag vergadering 17 september 2015 en behandeling actiepunten
Het concept-verslag wordt doorgenomen. Ivo merkt naar aanleiding van het verslag het volgende op.
Ivo vraagt naar de activiteiten van de PR-commissie. Zijn er al meningen gevormd voor de participatie
van de Kennedyschool bij de wandelvierdaagse? Op dit moment is er geen PR-commissie actief.
Bernard neemt dit mee naar het MT met het verzoek dit op te pakken.
Ivo vraagt of er een gesprek is geweest met het oudercomité. Bernard geeft aan dat een gesprek nog
niet heeft plaatsgevonden. Verder geeft Bernard aan dat hij het oudercomité heeft gevraagd om de
opening van De Roef te organiseren. Het oudercomité heeft hier negatief op geantwoord.
De actiepunten worden doorgelopen. Alle actiepunten zijn afgewerkt.
Het verslag wordt definitief vastgesteld en kan gepubliceerd worden.
4. Terugkoppeling uit de GMR
Ivo verwijst in eerste instantie naar de notulen van de GMR-vergadering van 21 september en
3 november 2015.
De gemoederen binnen de GMR worden op dit moment bezig gehouden door de benoeming van de
nieuwe bestuurder bij Stichting De Waarden bij de start van het nieuwe schooljaar. Dit heeft Ivo de
laatste tijd de nodige tijd en energie gekost. Het is niet duidelijk welke consequenties verbonden
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moeten worden aan de gehanteerde werkwijze. De laatste stand van zaken is dat alles op alles wordt
gezet om binnen de GMR op één lijn te komen en te trachten met de raad van bestuur wederom in
gesprek te komen. Wordt vervolgd.
5. Mededelingen van de directeur
Bernard doet de volgende mededelingen:
•
•

De inhuizing van De Roef loopt vertraging op omdat de bestelde keukenblokken niet op tijd
geleverd worden. Naar verwachting zal de inhuizing per 1 februari 2016 definitief zijn.
De leerlingentelling per 1 oktober 2015 is uitgekomen op 198 leerlingen. Wederom een
daling ten opzichte van de vorige telling. Een daling was op basis van de demagogische
gegevens te voorzien. Er wordt gediscussieerd over de vraag of sprake is een hogere
teruggang dan ten opzichte van de demagogische gegevens verwacht mocht worden. Dit nu
een andere school binnen de dorpskern een stijging van het aantal leerlingen kent. Een
eenduidig antwoord kan niet worden gegeven. Wel wordt uitgesproken dat de door de
Kennedyschool vastgestelde visie en normen en waarden worden ondersteund. Het
vertrouwen bestaat dat in de toekomst een stijgende lijn in de leerlingenaantallen vast te
stellen zal zijn.
Wat de gevolgen van deze oktobertelling voor de formatie zijn, is op dit moment niet
duidelijk. Het bestuur van Stichting de Waarden moet de gevolgen voor de formatie nog
aangeven.

6. Schoolbegroting 2016
Bernard geeft een toelichting op een aantal onderdelen van de begroting. Bernard benadrukt dat een
aanzienlijk deel van de begroting bestaat uit door de Stichting ingevulde waarden. Daar waar er
sprake is van lokaal in te vullen post, geeft Bernard een toelichting op die posten.
De MR geeft een positief advies aan de bestuurder over de begroting 2016.
7. Rondvraag en sluiting
Niemand maakt gebruik van de rondvraag. Niets meer aan de orde zijnde, sluit Ivo de vergadering.
Volgende vergadering is 14 januari 2016.
Vastgesteld op: 14 januari 2016
Actiepuntenlijst
Vergadering
Actiepunt
05-11-2015
PR-commissie en deelname aan de wandelvierdaagse binnen het MT
bespreken

Door
Bernard
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