Notulen MR-vergadering Kennedyschool 17 september 2015
Aanwezig: Bernard van Gils, Ivo Dierks (voorzitter), Fred Thielemans, Erik Aarssen, Marjolein Frijters,
Candida Neefs, Mira Ooijen en Ineke van Steen
Afwezig: 1. Opening en vaststelling agenda
Ivo opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder aan Marjolein Frijters als nieuw
lid van de MR.
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 2 juni 2015 en behandeling actiepunten
Verslag vergadering GMR 6 juli 2015
Mededelingen van de directeur
Schema aftreden MR-leden en formulering en vaststelling uitgangspunten adviserend MR-lid
Vaststelling jaarverslag MR schooljaar 2014-2015
Rondvraag en sluiting

2. Mededelingen voorzitter
Ivo deelt mee dat de algemene ouderavond hem goed is bevallen. De anderen die aanwezig waren
op de algemene ouderavond bevestigen dit.
Kort voor de zomervakantie heeft Ivo met Bernard gesproken over bekendheid van de
wandelvierdaagse binnen de Kennedyschool en over het oudercomité. Voor wat betreft het eerste
punt heeft Ivo zich verbaasd over de afwezigheid van de school bij de wandelvierdaagse als school.
Leerlingen van de school lopen op individuele basis mee. Van een organisatie vanuit de school is
geen sprake, terwijl daarvan bij de andere basisscholen wel sprake is. Marjolein bevestigt dit en geeft
aan dat op de andere scholen de gezamenlijke deelname wordt opgepakt door één of meerdere
ouders. Ivo vraagt aan de PR-commissie om dit op te pakken om de bekendheid en zichtbaarheid van
de school te versterken.
Omtrent het tweede punt had Ivo signalen over fricties opgevangen die zouden spelen tussen de
directie en het oudercomité. Ivo heeft Bernard verzocht om partijen bij elkaar te brengen om zaken
door te spreken en uit te spreken. In het gesprek moeten ook de verwachtingen, wensen en
gedachten van beide partijen aan bod komen en besproken worden. Bernard zegt het initiatief te
nemen voor een gesprek.
3. Vaststellen verslag vergadering 2 juni 2015 en behandeling actiepunten
Het concept-verslag wordt doorgenomen. Bernard merkt naar aanleiding van het verslag nog het
volgende op.
Tegen het voornemen om het éénrichtingsverkeer om te draaien zijn veel bezwaren ingekomen van
de omwonenden. Dit heeft de gemeente doen besluiten om geen verkeersbesluit te nemen om het
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éénrichtingsverkeer te wijzigen. Fred verzoekt Bernard om hiervan in de komende nieuwsbrief
melding te doen.
Ten aanzien van de leerlingenverdeling en de wijze waarop die nu heeft plaatsgevonden, merkt
Bernard op dit jaar veel minder reacties van ouders zijn gekomen.
De actiepunten worden doorgelopen. Alle actiepunten zijn afgewerkt.
Het verslag wordt definitief vastgesteld en kan gepubliceerd worden.
4. Verslag vergadering GMR 6 juli 2015
Ivo verwijst in eerste instantie naar de notulen van de GMR-vergadering van 6 juli 2015 die al zijn
rondgezonden.
In de GMR-vergadering is gesproken over de van het samenwerkingsverband PO2032. Ondanks alle
goede bedoelingen en intenties, moet helaas worden vastgesteld dat sprake is van een groot en log
orgaan met een grote formulierenstroom.
Ivo maakt melding van het feit dat op de eerste schooldag van dit schooljaar Wil Aper en Kees v.d.
Slikke zijn teruggetreden als leden van de raad van bestuur en zijn opgevolgd door de voormalige
voorzitter van de raad van toezicht. Dit ondanks is het feit dat voor de zomervakantie door het
huidige bestuur was verzekerd aan te blijven tot het moment dat wervingsprocedure een geschikte
kandidaat zou hebben opgeleverd. Verder is de GMR niet gekend in de benoeming. Vanuit de GMR is
hierop veel kritiek gekomen. De MR verzoekt aan Ivo om in de aanstaande vergadering van de GMR
namens de MR het signaal af te geven dat deze over de gang van zaken ontstemd is.
Tenslotte wijst Ivo op de website www.scholenopdekaart.nl waar alle kengetallen van alle scholen op
te vinden zijn. In het directieberaad is afgesproken dat iedere school op de eigen website naar deze
site plaatst.
5. Mededelingen van de directeur
Bernard doet de volgende mededelingen:
•
•
•

•
•

•

het BVH-plan is aangepast en herschreven. Er wordt nu gewerkt met kaarten die per incident
de te verrichten handelingen kort en bondig aangeven
Tijdens de algemene ouderavond is aan de ouders een voorlichting gegeven over Snappet
Binnenkort wordt de Kennedyschool bezocht door een fotograaf en een interviewer van
Innofun. Men is aangezocht een artikel te maken over het clusteronderwijs en Valjunior dat
in een vakblad zal worden gepubliceerd.
De website is opnieuw ingedeeld. Bernard vraagt aan iedereen te kijken of sprake is van een
logische opbouw
Bernard is namens de basisscholen naar de bijeenkomst van het Gebiedsplan geweest. Rond
deze datum werden de drie scholen als brede school gecertificeerd; een duidelijk signaal
voor de samenwerking tussen de scholen
Voor wat betreft de inhuizing van De Roef deelt Bernard mee dat op dit moment de architect
bezig is. Na afronding van diens werkzaamheden volgt een toets op financiële haalbaarheid .
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De planning is nog steeds dat De Roef per 1 januari 2016 inhuist. Het college van bestuur
heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid.
6. Schema aftreden MR-leden en formulering en vaststelling uitgangspunten adviserend MR-lid
Het schema van aftreden luidt voor dit schooljaar:
MR-oudergeleding

MRleerkrachtengeleding

Ivo Dierks
Fred Thielemans
Marjolein Frijters
Ineke van Steen
Mira Ooijen
Candida Neefs

Gestart/herkozen

Aftredend

2013-2014 (2010-2011)
2013-2014 (2010-2011)
2015-2016
2014-2015 (2011-2012)
2014-2015
2015-2016 (2006-2007)

Juni 2016
Juni 2016
Juni 2018
Juni 2017
Juni 2017
Juni 2018

Met het recente vertrek van Erik Aarssen en het aftreden van Ivo en Fred aan het einde van dit
schooljaar, gaat veel ervaring verloren. De ervaring leert dat een nieuw MR-lid minimaal een
schooljaar nodig heeft om voldoende kennis op te doen. Een en ander brengt de continuïteit van de
MR in gevaar. Om deze reden hebben Ivo en Fred een huishoudelijk reglement in concept opgesteld.
Onderdeel van dit huishoudelijk reglement is de introductie van een adviserend MR-lid, zijnde een
aftreden MR-lid. Het voorstel ligt voor om een aftredend lid gedurende één schooljaar na het
aftreden als adviserend lid aan de MR te laten verbinden. Een adviserend lid heeft geen stemrecht,
maar kan de nieuwe leden wel met de opgedane kennis en ervaring bijstaan.
Fred merkt op dat MR-reglement altijd zal voorgaan op het huishoudelijk reglement. Dit is ook als
zodanig in het huishoudelijk reglement opgenomen. Ieder MR-lid en Bernard wordt gevraagd het
concept door te nemen en uiterlijk 1 oktober de op- en aanmerkingen te delen.
7. Vaststelling jaarverslag MR schooljaar 2014-2015
Fred heeft het jaarverslag in concept opgesteld. Voorafgaande aan de vergadering heeft iedereen
kennis kunnen nemen van het concept. Het concept wordt overgenomen op herstel van een aantal
typefouten na. Fred zal het jaarverslag definitief maken en vervolgens zenden aan de directie en de
GMR. Verder zal het op de site van de school worden geplaatst.
8. Rondvraag en sluiting
Niemand maakt gebruik van de rondvraag. Niets meer aan de orde zijnde, sluit Ivo de vergadering.
Vastgesteld op: 5-11-2015
Actiepuntenlijst
Vergadering
17-09-2015
17-09-2015
17-09-2015
17-09-2015

Actiepunt
Mededeling in nieuwsbrief omtrent éénrichtingsverkeer
Signaal omtrent benoeming raad van bestuur afgeven in GMR
Reactie op concept huishoudelijk reglement uiterlijk 1-10-2015
Jaarverslag definitief maken en verzenden aan directie en GMR en
plaatsen op website

Door
Bernard
Ivo
Ieder
Fred
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