Notulen MR-vergadering Kennedyschool 2 juni 2016

Aanwezig: Bernard van Gils, Ivo Dierks (voorzitter), Marjolein Frijters, Mira Ooijen, Ineke van Steen,
Fred Thielemans (notulist) en Erik Aarssen
Afwezig: Candida Neefs

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 7 april 2016 en behandeling actiepunten
Terugkoppeling uit GMR (Ivo)
Mededelingen van de directeur (Bernard)
Evaluatie schoolplan 2015-2019
Terugkoppeling gesprek MR Kennedyschool en MR Julianaschool
Instellen verkiezingscommissie voor de verkiezing MR-leden oudergeleding met ingang van
schooljaar 2016-2017
9. Rondvraag en sluiting
2. Mededelingen voorzitter
Ivo heeft geen mededelingen.

3. Vaststellen verslag vergadering 25 februari 2016 en behandeling actiepunten
Het concept van het verslag wordt doorgenomen. De actiepunten zijn afgewerkt. Het verslag wordt
definitief vastgesteld en kan gepubliceerd worden.
4. Terugkoppeling uit de GMR
In verband met ziekte is Ivo niet bij de GMR-vergadering geweest.

5. Mededelingen van de directeur
Candida Neefs en Ineke de Visser hebben aangegeven aan het einde van dit schooljaar te stoppen
met werken. Hierdoor moet de formatie opnieuw doorgerekend te worden. Dit is nog een hele
puzzel.

Op 23 mei 2016 is Bernard bij de bijeenkomst van de dorpstafel geweest. Aangegeven is dat de
Kennedyschool en Julianaschool en De Roef doorgroeien naar een Integraal KinderCentrum (IKC).
Verder is aangegeven dat de samenwerking tussen de drie basisscholen in Fijnaart gestaag groeit.
Verder is aangegeven dat het muziekproject goed verloopt en op 17 juli 2016 zal een bijeenkomst in
de Parel worden gehouden als resultaat van de activiteiten van de inmiddels opgerichte Stichting
Muziek Fijnaart.
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Bernard geeft aan dat hij een aanbod heeft gehad voor sponsoring van shirts voor de Kennedyschool.
Fred vraagt of Bernard is nagegaan of de sponsoring past binnen het sponsorbeleid zoals dat is
opgenomen in de schoolgids. Bernard bevestigt dat. Bernard gaat hiermee verder.
De uitslag van CITO-toetsen van groep 8 is bekend. De score is 438,4 ten opzichte van 434 vorig jaar.
De Kennedyschool scoort 4 punten hoger dan het gemiddelde. Een compliment waard voor de
leerlingen van groep 8 en het team.
6. Evaluatie schoolplan 2015-2019
Het schoolplan 2015-2019 wordt doorgenomen.
Onderdeel
Beleid ICT

Ouderparticipatie
Risico-inventarisatie
Coaching gesprekken
Edoe
Clusteronderwijs
Beleidskader inspectie
Kanjertraining
Streefdoelen

Doorpakken op Zicht op Ontwikkeling
Begrijpend lezen

Conclusie na evaluatie
Doorgaan. Er zal een lokaal beleidsplan gemaakt
worden van het ICT-beleidsplan van de stichting
De kindgesprekken gaan starten vanaf het
schooljaar 2016-2017. Op 21 juni wordt een
thema-avond voor de ouders en kinderen
georganiseerd.
Doorgaan
Doorgaan
Is teruggegeven aan de ontwerper. Is dus nog in
ontwikkeling. Moet na de zomervakantie gaan
werken.
Doorgaan
Doorgaan
Is afgerond.
Houdt verband met het doorpakken op Zicht op
Ontwikkeling
Samen met Streefdoelen doorgaan
In evaluatiefase

7. Terugkoppeling gesprek MR Kennedyschool en MR Julianaschool
In de bijeenkomst op 19 mei 2016 heeft de MR van de Julianaschool om haar moverende redenen
aangegeven langer de tijd te willen nemen om hun positie te bepalen. Wordt na 1 oktober vervolgd.
Ivo geeft aan dat hij contact heeft opgenomen met de MR van ’t Kompas. Ivo heeft aangegeven dat
de MR-en van de Julianaschool en de Kennedyschool met elkaar in gesprek zijn. Ivo heeft de vraag
voorgelegd of zij willen aansluiten bij de gesprekken. Ivo wacht nog op het antwoord.
8. Instellen verkiezingscommissie voor de verkiezing MR-leden oudergeleding met ingang van
schooljaar 2016-2017
In verband met het einde van de zittingsperiode van Fred en Ivo moeten verkiezingen voor de
afvaardiging van de oudergeleding worden gehouden. Omdat Fred na het einde van dit schooljaar
geen kinderen meer op de Kennedyschool heeft, is Fred niet herkiesbaar. Ivo is aftredend en geeft
aan herkiesbaar te zijn.
De verkiezingscommissie zal bestaan uit Marjolein Frijters en Mira Ooijen. Fred zegt toe voor het
einde van de week alle stukken voor de verkiezingen gereed te maken en aan de
verkiezingscommissie te sturen.
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In verband met het vertrek van Candida, ontstaat er bij de personeelsgeleding een vacature. Aan
Bernard wordt het advies gegeven het in beginsel aan het team zélf over te laten een
vertegenwoordiger naar voren te schuiven. Het is in beginsel niet aan de directeur een personeelslid
aan te zoeken. Het betreft immers een vertegenwoordiging van het personeel, zodat het nieuwe lid
vanuit het team zelf naar voren wordt geschoven. Bernard zal dit aan het team communiceren.
9. Rondvraag en sluiting
Voor de volgende vergadering zullen als agendapunten in ieder geval aan de orde komen: de
schoolkalender en de schoolgids schooljaar 2016 – 2017.

Bernard vraagt in dit kader aan Ivo om de vergaderdata van de MR voor het nieuwe schooljaar vast
te stellen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Ivo de vergadering. Volgende vergadering is 30 juni 2016.
Vastgesteld op: 30 juni 2016
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Actiepuntenlijst
Vergadering
Actiepunt
02-06-2016
Stukken voor verkiezingen gereed maken en aan
verkiezingscommissie zenden
02-06-2016
Voorstel vergaderdata MR schooljaar 2016-2017 maken

Door
Fred
Ivo
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