Notulen van de vergadering van de MR/SR gehouden op 10 november 2015

Aanwezig:
Wilfred Meulenbroeks, voorzitter (MR)
Resi van Roovert (MR)
Baukje de Wit (MR)
Erik Bruininx (SR)
Marianne van den Borne (SR)
Willem van den Borne (SR)
Esther Ketelaar (SR)
Heidi van Herk, notulist (MR)

Opening
Wilfred opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen op of aanvullingen bij de agenda.
Verslag 22 september 2015
Notulen
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Actiepunten
Baukje heeft de enquête over de schooltijden nog niet opgevraagd bij de Klimop. Dit is ook niet meer
nodig.
Verslag 22 september 2015 – algemeen gedeelte
Notulen
Het is een goed verslag waar iedereen tevreden mee is.
Erik vraagt of de zin ‘Opgemerkt wordt dat het van belang is vast te stelen of de 3 scholen 1 lijn gaan
trekken’ betrekking heeft op het proces of op de besluitvorming met betrekking tot de schooltijden.
Wilfred geeft aan dat dit op beide betrekking heeft. Elke MR afzonderlijk heeft het recht en de plicht
om zelf besluiten te formuleren. Als het besluit van de verschillende scholen niet overeenkomt moet je
afspreken wat je in dat geval doet.
Wilfred vraagt of het addendum al gereed is. Baukje heeft hierover opmerkingen aan Bas gestuurd en
sindsdien niets meer gehoord. Ze vraagt dit nog een keer na (actie Baukje).
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Voorzittersoverleg 13 oktober
Baukje vraagt of nog gesproken is over de uitslag van de enquête. Wilfred geeft aan dat Bas de tabel
heeft getoetst en met de MR’s heeft gedeeld. Na de vergadering van vandaag vindt terugkoppeling
plaats aan Bas. Dit wordt gedeeld met de MR’s en deze uitslagen zullen leiden tot een
informatieavond voor alle 3 de scholen samen.
Esther en Willem geven aan Resi door of ze zullen deelnemen aan de MR-cursus (actie Esther en
Willem).
In de rondvraag staat ‘Engels: beleid is groep 7/8, en uitbreiding naar groep 5/6, voorwaarde ‘native
speaker’. Erik vraagt wat hiermee bedoeld wordt. Is een native speaker een voorwaarde om Engels te
gaan geven in groep 5/6?
Gevraagd wordt welke opties er zijn om 11 schoolweken tussen mei en juli te overbruggen. Heidi geeft
aan dat er in de laatste 2 weken van het schooljaar veel activiteiten plaatsvinden, wellicht is het een
optie deze activiteiten wat meer te spreiden over de laatste 11 weken.
1

GMR 4 november
Er zijn geen opmerkingen bij de agenda.
Vakantierooster en –kalender
Willem vraagt of dit rooster KempenKind-breed wordt opgesteld. Wilfred geeft aan dat formeel elke
school afzonderlijk er iets van mag vinden, maar in de praktijk houden alle scholen dezelfde
vakantieperiodes aan.
Erik vraagt of deze vakanties gelijk zijn aan de vakanties van het Pius X. Baukje vraagt dit na (actie
Baukje).
Beleid vormsel/communie
Heidi vraagt wat de aanleiding is van dit beleid. Baukje legt uit dat steeds minder kinderen de
communie of het vormsel doen. De vraag is of de school zich daar nog mee moet bemoeien. Besloten
is medewerking te verlenen als dat nodig is maar meer niet. De voorbereiding mag niet ten koste gaan
van de andere lessen. Wel wordt aandacht besteed aan de Rooms-Katholieke identiteit door het
geven van lessen levensbeschouwing. Dit beleid is vooral bedoeld als bescherming van de
leerkrachten. Die voelden zich min of meer verplicht actief mee te werken aan de voorbereiding van
de communie of vormsel en dat is niet nodig.
Wilfred vraagt of er ook een beleid is ten aanzien van andere godsdiensten. Dit is er niet.
Gedragscode
Willem vraagt of dit KempenKind-breed is of dat deze alleen voor HooLaHu geldt. Baukje geeft aan
dat er een gedragscode zou komen voor heel KempenKind maar aangezien deze er niet is, is er nu
een gedragscode voor HooLaHu.
Het valt Willem op dat deze gedragscode voornamelijk seksueel getint is. Wellicht zijn er andere
onderwerpen die ook in een gedragscode thuishoren zoals het meenemen van spullen van school
naar huis.
Resi geeft aan dat volgens de gedragscode een mannelijke leerkracht mee op kamp moet met groep
8. Dit is niet mogelijk.
Volgens de gedragscode moeten jongens en meisjes zich vanaf groep 3 gescheiden omkleden bij de
gymlessen. Baukje zou liever zien dat dit vanaf groep 5 is. Heidi geeft aan dat bij het voetballen de
jongens en de meisjes zelfs samen douchen tot en met groep 5 en daar wordt niet moeilijk over
gedaan.
Het advies van de MR is om in de gedragscode te vermelden dat jongens en meisjes zich vanaf groep
5 gescheiden omkleden.
Wilfred stelt voor aan sommige punten toe te voegen dat hiernaar gestreefd wordt in plaats van dat
het verplicht is.
Wilfred geeft aan dat volgens de gedragscode op alle scholen minimaal 2 bhv’ers aanwezig dienen te
zijn. Hij vraagt zich af of dit in de praktijk ook echt het geval is. Dit is niet zo.
Willem vraagt zich af of dit stuk aangepast moet worden of dat er gezorgd moet worden dat er wel
minimaal 2 bhv’ers aanwezig zijn. En hoe zit dit bij buitenschoolse activiteiten? Zijn er dan voldoende
bhv’ers? Baukje neemt dit mee in de terugkoppeling aan Bas (actie Baukje).

Anti pest protocol
Hier is niet veel aan veranderd, er zijn alleen een paar zaken aan toegevoegd.
Iedereen kijkt hier nog even naar en als er reacties zijn sturen we die binnen 14 dagen aan Baukje
(actie allen).
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Info uit het team en/of groepen (wat speelt er aan de poort?)
Baukje heeft een mail gestuurd aan alle ouders over incidenten met mannen die kinderen wilden
lokken. Dit bericht ging rond in de social media en Baukje kreeg mailtjes van een verontruste ouder en
van de directeur van de Piramide. Om die reden en ook omdat het meerdere incidenten betrof heeft
Baukje besloten een mail naar alle ouders te sturen.
Wilfred vraagt of hier iets over in het schoolveiligheidsplan staat. Baukje zal dit nakijken (actie
Baukje).
Heidi vraagt of er al in alle klassen aandacht aan is besteed. Dit is nog niet het geval maar dat gaat
binnenkort wel gebeuren.
Schooltijden
We hebben uitvoerig gesproken over het in gang gezette proces dat moet leiden tot een besluit over
de schooltijden. Over de inhoud hebben we het nog niet gehad, dat staat in ons overleg van 8
december op de agenda.
Samengevat hebben we het volgende besproken:
- Op grond van het MR-reglement (en daarmee de verplichting naar onze achterban) gaan wij in
relatie tot de Akkerwinde eerst onze eigen mening vormen en gaan we dus niet op voorhand voor
een volledig collectieve aanpak. Qua timing willen we wel met elkaar in de pas blijven lopen en de
uitkomst kan nog steeds overeenkomen met de uitkomst in Lage Mierde respectievelijk Hulsel.
- Omwille van zorgvuldigheid vinden wij het geschetste tijdpad niet realistisch. In Bas' stappenplan
wordt enkele keren een te korte bocht genomen. Wat bijvoorbeeld ontbreekt, is het moment dat de
personeelsgeleding haar achterban moet kunnen raadplegen zoals bedoeld in het MR-reglement,
en ook tussen 8 en 9 ontbreekt een wezenlijke schakel om het eventueel aangepaste model te
valideren.
- De informatieavond dient - wat ons betreft - vooral als doel te hebben om ouders te informeren en
draagvlak op te bouwen. Het is dan nog veel te vroeg om in te gaan op beide modellen uit de
peiling. Voor de invulling van de avond vaardigen wij 2 leden af voor 24 november. Concrete
suggestie: het openen van een specifiek emailadres om "vraag-en-antwoord" op gang te brengen.
De informatieavond moet vooral niet verzanden in een discussieavond waar enkelen het hoogste
woord nemen en anderen daardoor onvoldoende gehoord worden, vandaar het emailadres.
Bovenstaande is door Wilfred aan Rob (Hulsel) en Mieke (Lage Mierde) gestuurd. Aan Bas heeft hij
doorgegeven dat namens Hooge Mierde Willem en Baukje de bijeenkomst van 24 november zullen
bijwonen.
Rondvraag
- Willem vraagt of er een contactlijst met telefoonnummers is van leden van de MR en de SR. Deze
is er niet, iedereen heeft de e-mailadressen.
- Op 8 december maken we een nieuwe foto van de MR en de SR.
- Erik hoorde op de radio dat het kabinet besloten heeft dat alle scholen binnenkort voorzien
moeten zijn van snel internet. Wellicht komen hiervoor budgetten beschikbaar. Wilfred heeft Bas
geadviseerd te informeren bij KempenGlas, hij heeft hierover nog niets terug gehoord van Bas.
Baukje gaat hier achteraan (actie Baukje).
Agendapunten volgende keer
- Schooltijden
- Foto maken
- Wilfred kijkt na wat er normaal gesproken in december op de agenda staat.
Sluiting
Wilfred bedankt iedereen en sluit de vergadering.
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