•AGENDA•
MR-vergadering donderdag 11 oktober 2018 – 19.30 uur JF Kennedyschool

1.

Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.

2.

Vaststellen notulen vorige vergadering.
De notulen worden vastgesteld zonder verdere op- of aanmerkingen.

3.

Mededelingen directie.
M. en H. waren aanwezig bij de koersplanbijeenkomst op 9 oktober. M. licht toe
wat hij ervaren heeft. H. vult aan waar nodig.
W. merkt op dat ze sociale en emotionele ontwikkeling mist in het koersplan.
Onze mr reageert postief op het initiatief om ouders te betrekken bij de visie van
de SKOV.
Jaarverslag:
M. wil weten hoe ver we zijn met onze visie. H. licht toe. We hebben kernwaarden
en -kwaliteiten opgesteld die dit jaar zichtbaar moeten worden in de school, zowel
letterlijk als figuurlijk. M. vraagt zich af of ouders een rol krijgen in de visie. Die
opmerking wordt meegenomen.
L. licht toe wat het bouwoverleg inhoudt.
De school is in zijn ontwikkeling ambitieus. De mr waardeert dat. H. geeft aan dat
er prioriteiten zijn.
Schoolplein:
KokInfra staat klaar om te starten. H. is nog altijd bezig met het bestuur en de
gemeente over de financiële middelen. Vooralsnog is er nog geen datum om te
beginnen.
Samenwerking Kennedy en Nicolaas:
L. K. gaat medio 2020 met pensioen. H. legt uit wat de mogelijke gevolgen zijn
voor onze school. Onze mr opteert in eerste instantie voor een nieuwe directeur
voor de Nicolaas.
Schoolanalyse:
H. presenteert de schoolanalyse m.b.v. focuspo.

4.

Agenda GMR (zie ingezonden stukken)
We zijn benieuwd naar de stand van zaken m.b.t. de nieuwe voorzitter en
secretaris. M. overweegt op termijn een positie op dat niveau. Er wordt geopperd
om voor deze positie een vergoeding beschikbaar te stellen.
We missen een agendapunt n.a.v. onze opmerking over de verantwoordelijkheid
bij het ‘op pad zijn met kinderen’. T. gaat dit opnieuw aankaarten.

5.

Rondvraag
M.: Hoe gaat het met H.?
H. geeft aan dat het nog te behappen is. Hij heeft wel bovenschools aangegeven
dat deze constructie tot uiterlijk de voorjaarsvakantie mag duren.
D.: Is er een AED in de school? Dat zou wel moeten! D. houdt een emotioneel
betoog voor het aanschaffen van een dergelijk instrument. We nemen het mee
naar de GMR.

Met vriendelijke groet,
Theo Tol
Secretaris MR JF Kennedyschool

