•NOTULEN•
MR-vergadering maandag 22 september 2014 om 19.15 uur in de J.F. Kennedyschool

1. Opening
a. Henk opent vergadering.
2. Vragen vorige notulen 25 juni 2014
a. Notulen zijn goedgekeurd.
3. Mededelingen Henk
a. jaarplan 2014-2015
i. Planbord voor leerkrachten voor meerdere jaren is er gekomen om een
beter overzicht te krijgen van activiteiten.
ii. Omdat de cito van groep 8 in schooljaar 2013/2014 onder het
gemiddelde hebben gescoord en de score in groep 7 op de
Entreetoets lager was dan het jaar daarvoor, is er op de school een
verbetertraject ingezet. Dit wordt begeleid door iemand van de SBZW
(School Begeleidingsdienst Zaanstreek Waterland). Om een betere
doorgaande lijn te creëren hebben we ervoor gekozen dit plan in groep
6 t/m 8 te draaien.
iii. In dit verbeterplan wordt er ingezet op Rekenen-Wiskunde en
Begrijpend lezen. Verder is zelfstandig werken een belangrijk element
in dit plan.
iv. Tegelijk gaan groepen 3 t/m 7 aan de slag met Taakspel. Dit is een
methode, overigens als één van de weinige methodes voorlopig
goedgekeurd als antipest-programma, die zorgt voor een betere sfeer
in de groep. Ook dit traject wordt door iemand van de SBZW begeleid,
waarbij hij bij iedere leerkracht acht groepsbezoeken doet.
v. Er is een nieuwe methode voor geschiedenis.
vi. Nieuwe indeling schoolplein hoge prioriteit. Speeltoestellen zijn
verouderd en de indeling is niet goed.
b. evaluatie jaarplan 2013-2014
i. Henk licht toe.
c. jaarverslag
i. Zal voor 1 oktober klaar zijn.
d. Tevredenheidsonderzoeken
i. Er zal dit schooljaar een peiling worden gehouden onder alle
leerkrachten en leerlingen en ouders van groep 6, 7 en 8 om te kijken
wat er goed gaat en waar verbeterpunten zijn. Deze peiling zal
voortaan iedere 4 jaar worden gehouden. Dit zal via het programma
Parnassys gaan. Gekeken wordt of het wel anoniem kan.
e. opbrengsten 2013-2014

i. Henk licht toe.
4. Herverdeling rollen (voorzitter/secretaris/penningmeester/gmr)
a. Voorzitter: Albert
b. Secretaris: Amber en Anne-marie
c. Penningmeester: Cynthia
d. GMR: Franklin en Erwin
5. Ouderbijdrage
a. € 22.50 + € 10,- voor kamp is goedgekeurd.
6. Jaarplanning MR doornemen
a. Jaarplanning is aangepast en is een handvat voor het hele jaar.
7. Agenda GMR
Bijlages: 2014-06-16 Notulen GMR
Agenda GMR 29-09-2014
Agendapunt 5 – conceptrapport gevolgen leerling krimp Volendam.
Agendapunt 6 – PC cyclus
Agendapunt 7 – Stafnotitie (meerdere bijlages)
Agendapunt 8 – Vakantierooster 2014-2015
Agendapunt 10 – Privacyreglement (meerdere bijlages)
mail Erwin - Ingekomen stuk tbv GMR 29-09-2014
8. Rondvraag
a. Notulen op site publiceren?
i. Notulen zullen op de website geplaatst worden.
b. Dag van de leraar (6 oktober). Zie www.een10voordejuf.nl. Hier doet de
Kennedy niet aan mee.
c. Beginnerscursus MR is op 28 oktober in Purmerend voor Erwin, Albert en
Franklin.
d. Met het programma Ambrasoft wordt al 2 jaar niet meer mee gewerkt. Dit
programma werd ook thuis gebruikt voor leerlingen. School zal navragen of je
bij een x aantal aanvragen de school subsidie kan krijgen. School moet een
licentie aanvragen voor het programma. Deze zijn best kostbaar.
Vergadering gesloten: 21.00 uur

Met vriendelijke groet,
Cynthia Schokker
Secretaris MR JF Kennedyschool
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