
  

  

  

  

RREEGGUULLAARR  MMEEEETTIINNGG  

DDEECCEEMMBBEERR  1122,,  22001111  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  mmeett  iinn  rreegguullaarr  sseessssiioonn  oonn  MMoonnddaayy,,  DDeecceemmbbeerr  1122,,  22001111,,  aatt  

77::0000  pp..mm..  iinn  tthhee  IInntteerrmmeeddiiaattee  sscchhooooll  lliibbrraarryy..    DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett  pprreessiiddeedd  aanndd  LLooggaann  CCaarrtteerr  ggaavvee  tthhee  ooppeenniinngg  pprraayyeerr..  

  

MMEEMMBBEERRSS  PPRREESSEENNTT  §§  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett,,  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt,,  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  CCaarrll  CCoopplleenn,,  SStteevvee  

EEppppeess,,  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd,,  SSuupptt..  KKeevviinn  WWeellddoonn  aanndd  AAsssstt..  SSuupptt..  

BBrraadd  MMccEEaacchheerrnn..  

  

AAUUDDIIEENNCCEE  QQUUEESSTTIIOONNSS//  

CCOOMMMMEENNTTSS  §§  AAnnddrreeww  MMaarrsshhaallll  aaddddrreesssseedd  tthhee  bbooaarrdd  rreeggaarrddiinngg  tthhee  bbaasseebbaallll  aanndd  ssooffttbbaallll  ffiieellddss..    

HHee  eexxpprreesssseedd  sseevveerraall  ssaaffeettyy  ccoonncceerrnnss  tthhaatt  hhee  ssaaiidd  nneeeeddss  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd  ––  

mmaaiinnttaaiinn  eeqquuiippmmeenntt,,  ttuurrff  tthhee  bbaattttiinngg  ccaaggeess,,  eettcc..    HHee  ssaaiidd  tthhaatt  iiff  aa  ssttuuddeenntt  hhiitt  tthhee  

bbaallll  aanndd  iitt  hhiitt  tthhee  ccoonnccrreettee  iinn  aa  bbaacckkssppiinn  tthhaatt  iitt  ccoouulldd  hhiitt  tthhee  ssttuuddeenntt  iinn  tthhee  mmoouutthh  

ccaauussiinngg  mmaajjoorr  iinnjjuurryy..    MMrr..  MMaarrsshhaallll  aallssoo  aaddddrreesssseedd  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ssaaffeettyy  nneettss..    HHee  

ssaaiidd  hhee  ssppookkee  ttoo  tthhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt  aanndd  ssaaiidd  tthhaatt  tthhiiss  nneeeeddeedd  ttoo  bbee  ttaakkeenn  ccaarree  ooff  

aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee..    TThhee  wweeaatthheerr  ccoouulldd  bbee  aa  ffaaccttoorr  iinn  ggeettttiinngg  aa  lloott  ooff  tthheessee  iitteemmss  

ttaakkeenn  ccaarree  ooff..    HHee  aallssoo  eexxpprreesssseedd  hhiiss  ccoonncceerrnnss  oovveerr  tthhee  JJVV  ccooaacchh  nnoott  hhaavviinngg  aannyy  

bbaasseebbaallll  eexxppeerriieennccee..    HHee  wwoouulldd  lliikkee  tthhee  bbooaarrdd  ttoo  llooookk  iinnttoo  tthhiiss  aanndd  nnoott  mmaakkee  tthhee  

kkiiddss  wwaaiitt  uunnttiill  tthheeyy  mmaakkee  vvaarrssiittyy  ttoo  hhaavvee  aa  ccooaacchh  tthhaatt  uunnddeerrssttaannddss  bbaasseebbaallll..  

  

    IIrraa  BBrraanneeffff  ssppookkee  ttoo  tthhee  bbooaarrdd  aanndd  tthhaannkkeedd  tthheemm  ffoorr  aallll  tthhaatt  tthheeyy  ddoo..    HHee  

uunnddeerrssttaannddss  wwhhaatt  tthhee  bbooaarrdd  hhaass  ttoo  ddoo  aafftteerr  sseerrvviinngg  oonn  tthhee  VViiddoorr  IISSDD  bbooaarrdd  ffoorr  

1166  yyeeaarrss..    HHee  eexxpprreesssseedd  ccoonncceerrnnss  oovveerr  tthhee  ppoossttiinngg  ooff  tthhee  DDeecceemmbbeerr  11,,  22001111  

ssppeecciiaall  bbooaarrdd  mmeeeettiinngg..    HHee  ssaaiidd  tthhaatt  aann  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  wwaass  ccaalllleedd  aanndd  iitt  wwaass  

nnoott  oonn  tthhee  aaggeennddaa  aanndd  tthhaatt  tthhiiss  iiss  nnoott  lleeggaall..    MMrr..  BBrraanneeffff  aallssoo  eexxpprreesssseedd  hhiiss  

ccoonncceerrnn  oovveerr  tthhee  ssaaffeettyy  iissssuueess  ffoorr  tthhee  bbaasseebbaallll  aanndd  ssooffttbbaallll  ffiieellddss..    HHee  

uunnddeerrssttaannddss  tthhoouugghh  tthhaatt  tthhiiss  ddiissttrriicctt  ffaacceess  aannootthheerr  bbuuddggeett  sshhoorrttffaallll  aanndd  tthhaatt  tthhee  

bbooaarrdd  sshhoouulldd  mmaakkee  ddeecciissiioonnss  tthhaatt  wwiillll  nnoott  aaffffeecctt  ssttaaffff  ssiinnccee  8800--8855%%  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  

bbuuddggeett  iiss  ppaayyrroollll..    HHee  uunnddeerrssttaannddss  tthhaatt  ssoommeettiimmeess  ccuuttss  hhaavvee  ttoo  bbee  mmaaddee  ttoo  ssttaaffff..    

HHee  aapppprreecciiaatteess  tthhee  bbooaarrdd  aalllloowwiinngg  hhiimm  ttoo  ssppeeaakk..  

  

FFIINNAANNCCIIAALL  AAUUDDIITT  FFOORR  

22001100--22001111  §§  HHaarroolldd  GGrraavveess  ooff  WWaatthheenn,,  DDeeSShhoonngg  &&  CCoommppaannyy,,  CCeerrttiiffiieedd  PPuubblliicc  AAccccoouunnttaannttss,,  

pprreesseenntteedd  tthhee  ffiinnaanncciiaall  aauuddiitt  ffoorr  tthhee  22001100--22001111  sscchhooooll  yyeeaarr  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  

TTeexxaass  EEdduuccaattiioonn  AAggeennccyy..    HHee  ccoommpplliimmeenntteedd  tthhee  ddiissttrriicctt  oonn  tthhee  aauuddiitt  rreeppoorrtt  aanndd  

ffoorr  tthheeiirr  ccooooppeerraattiioonn  aanndd  aassssiissttaannccee  wwhheenn  hhiiss  ssttaaffff  iiss  hheerree..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  SStteevvee  EEppppeess,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

ffiinnaanncciiaall  aauuddiitt  rreeppoorrtt  ffoorr  22001100//22001111  aass  pprreesseenntteedd  bbyy  HHaarroolldd  GGrraavveess  ooff  WWaatthheenn,,  

DDeeSShhoonngg  &&  CCoommppaannyy..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

KKOOUUNNTTZZEE  IISSDD  AATTTTOORRNNEEYY  §§  SShheelllliiee  CCrrooww  ssppookkee  ttoo  tthhee  bbooaarrdd  aabboouutt  tthhee  ffiirrmm  tthhaatt  sshhee  iiss  aa  ppaarrtt  ooff  tthhaatt  hhaass  

rreepprreesseenntteedd  KKoouunnttzzee  IISSDD  ffoorr  sseevveerraall  yyeeaarrss..    SShhee  ssttaatteedd  tthhaatt  sshhee  ffiirrsstt  wwoorrkkeedd  ffoorr  

TTAASSBB  aanndd  tthheenn  mmoovveedd  ttoo  WWaallsshh,,  AAnnddeerrssoonn,,  BBrroowwnn,,  GGaalllleeggooss  aanndd  GGrreeeenn,,  PP..CC..  

bbeeccaauussee  ooff  tthhee  wwaayy  tthheeyy  ccoonndduucctt  bbuussiinneessss..    TThhiiss  ffiirrmm  oonnllyy  pprraaccttiicceess  sscchhooooll  llaaww..    

SSiinnccee  MMss..  CCrrooww  hhaass  bbeeeenn  rreepprreesseennttiinngg  KKoouunnttzzee  IISSDD  sshhee  hhaass  oonnllyy  hhaadd  ttoo  ttrraavveell  ttoo  

KKoouunnttzzee  33  ttiimmeess  ttoo  hheellpp  tthhee  ddiissttrriicctt  iinn  lleeggaall  iissssuueess..      

  

PPRRIINNCCIIPPAALL’’SS  RREEPPOORRTT  §§  MMiikkee  SSiimmss,,  iinntteerrmmeeddiiaattee  pprriinncciippaall,,  rreeppoorrtteedd  oonn  aaccttiivviittiieess  aatt  tthhee  iinntteerrmmeeddiiaattee  

ccaammppuuss..    HHee  ssaaiidd  tthhaatt  tthheeiirr  ggooaall  iiss  ttoo  pprroodduuccee  pprroodduuccttiivvee  cciittiizzeennss  iinn  ssoocciieettyy  aanndd  

tteeaacchh  kkiiddss  rreessppoonnssiibbiilliittyy..    HHee  sshhaarreedd  aa  ppoowweerr  ppooiinntt  pprreesseennttaattiioonn  tthhaatt  iinncclluuddeedd  

ppiiccttuurreess  ooff  ssttuuddeennttss  aanndd  mmaannyy  ooff  tthhee  ddiiffffeerreenntt  aaccttiivviittiieess  aanndd  pprrooggrraammss  aatt  tthhee  

iinntteerrmmeeddiiaattee  sscchhooooll..    

      



  

  

CCOONNSSEENNTT  AAGGEENNDDAA    §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

ccoonnsseenntt  aaggeennddaa  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd::        

      

    RReegguullaarr  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  NNoovveemmbbeerr  1144,,  22001111  

    SSppeecciiaall  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  DDeecceemmbbeerr  11,,  22001111  

    TTAASSBB  PPoolliiccyy  UUppddaattee  BBQQAA  ((LLooccaall))  ––  22
nndd

  RReeaaddiinngg  

    TTAASSBB  PPoolliiccyy  UUppddaattee  ##9911  ––  22
nndd

  RReeaaddiinngg  

    FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeenntt  

      

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

22001100//22001111  AAEEIISS  RREEPPOORRTT  §§  KKeevviinn  WWeellddoonn  pprreesseenntteedd  tthhee  22001100//22001111  AAccaaddeemmiicc  EExxcceelllleennccee  IInnddiiccaattoorr  SSyysstteemm  

((AAEEIISS))  RReeppoorrtt  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd  TTAAKKSS  ssccoorreess,,  ssttaaffff  iinnffoorrmmaattiioonn,,  aatttteennddaannccee  

iinnffoorrmmaattiioonn  bbaasseedd  oonn  22000099//22001100  ffiigguurreess,,  aanndd  ffiinnaanncciiaall  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

  

SSCCHHOOOOLL  IIMMPPRROOVVEEMMEENNTT  

PPLLAANN  FFOORR  SSTTAAGGEE  22  AAYYPP    §§  TTeerreessaa  RRiicchhaarrdd  pprreesseenntteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  SScchhooooll  IImmpprroovveemmeenntt  PPllaann  ffoorr  

SSttaaggee  22  AAYYPP..    TThhee  ddiissttrriicctt  mmeett  AAYYPP  bbuutt  hhaass  ttoo  mmeeeett  iitt  ffoorr  ttwwoo  yyeeaarrss  bbeeffoorree  bbeeiinngg  

rreemmoovveedd  ffrroomm  SSttaaggee  22..    TThhee  ddiissttrriicctt  wwiillll  nnoo  lloonnggeerr  uussee  MMCCllaassss  oorr  AAiimmsswweebb  bbuutt  

hhaass  ppuurrcchhaasseedd  IIssttaattiioonn..    RRTTII  iinn  mmaatthh  hhaass  iinnccrreeaasseedd  aatt  tthhee  eelleemmeennttaarryy  ccaammppuuss..    

BBeenncchhmmaarrkkiinngg  iiss  bbeeiinngg  uusseedd  aatt  eeaacchh  ccaammppuuss..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  ttoo  iinncclluuddee  tthhee  

SScchhooooll  IImmpprroovveemmeenntt  PPllaann  ffoorr  SSttaaggee  22  AAYYPP  ttoo  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  

IImmpprroovveemmeenntt  PPllaann..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

TTAASSBB  PPOOLLIICCYY  UUPPDDAATTEE  ##9922  

PPRREESSEENNTTEEDD  ––  11
SSTT

  RREEAADDIINNGG  §§  MMrr..  WWeellddoonn  rreevviieewweedd  tthhee  mmaajjoorr  iissssuueess  ooff  TTAASSBB  PPoolliiccyy  UUppddaattee  ##9922  ffoorr  ffiirrsstt  

rreeaaddiinngg..    SSaaiidd  uuppddaattee  wwiillll  bbee  pprreesseenntteedd  aatt  aa  llaatteerr  mmeeeettiinngg  ffoorr  ffiinnaall  aapppprroovvaall..  

  

TTAASSBB  PPOOLLIICCYY  UUPPDDAATTEE  DDEEAA  

((LLOOCCAALL))  ––  11
sstt
  RREEAADDIINNGG  §§  BBrraadd  MMccEEaacchheerrnn  rreevviieewweedd  UUppddaattee  DDEEAA  ((LLooccaall))  ffoorr  ffiirrsstt  rreeaaddiinngg..    SSaaiidd  uuppddaattee  

wwiillll  bbee  pprreesseenntteedd  aatt  aa  llaatteerr  mmeeeettiinngg  ffoorr  ffiinnaall  aapppprroovvaall..  

  

EELLEECCTTIIOONN  RREESSOOLLUUTTIIOONN  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  ttoo  

aapppprroovvee  tthhee  eelleeccttiioonn  rreessoolluuttiioonn  ttoo  cchhaannggee  tthhee  sscchhooooll  bbooaarrdd  eelleeccttiioonn  ttoo  NNoovveemmbbeerr  

ooff  eevveenn  nnuummbbeerreedd  yyeeaarrss..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd,,  FFoouurr  FFOORR;;  TThhrreeee  OOPPPPOOSSEE  ((EEppppeess,,  MMooooddyy,,  WWiilllliiffoorrdd))  

  

  

BBIILLLLSS  AAPPPPRROOVVEEDD  FFOORR  

PPAAYYMMEENNTT  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  ttoo  

aapppprroovvee  bbiillllss  ffoorr  ppaayymmeenntt  aass  pprreesseenntteedd  bbyy  cchheecckk  nnuummbbeerrss  aass  ffoolllloowwss::  

  

    LLooccaall  MMaaiinntteennaannccee  ##5577660011  --  5577776644    

        

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

  

  

CCEENNTTRRAALL  OOFFFFIICCEE  RREEPPOORRTTSS  §§  MMrr..  OOvveerrssttrreeeett  aannnnoouunncceedd  tthhee  ccuurrrreenntt  rreeccoorrddeedd  hhoouurrss  ooff  eeaacchh  bbooaarrdd  mmeemmbbeerr  

ffrroomm  JJaannuuaarryy  11,,  22001111  ttoo  DDeecceemmbbeerr  1122,,  22001111::  

  

      LLooggaann  CCaarrtteerr    1100..00  

      CCaarrll  CCoopplleenn    1100..00  

      SStteevvee  EEppppeess    1177..55  



  

  

      DDoonnnnaa  MMooooddyy        88..00  

      DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett        88..00  

      WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt      88..00  

      CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd        88..00  

  

      

  

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  88::4455  pp..mm..  aass  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  SSeeccttiioonn  555511..000011,,  eett  sseeqq..,,  TTeexxaass  GGoovveerrnnmmeenntt  CCooddee  ttoo  aacccceepptt  

rreessiiggnnaattiioonnss,,  eemmppllooyy  ppeerrssoonnnneell,,  aanndd  ffoorr  ddeelliibbeerraattiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  eemmppllooyymmeenntt,,  eevvaalluuaattiioonn,,  ccoommppeennssaattiioonn  aanndd  dduuttiieess  ooff  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssttaaffff..  

  

MMeeeettiinngg  ooppeenneedd  aatt  99::0077  pp..mm..  

  

EEMMPPLLOOYY  PPEERRSSOONNNNEELL    §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  

eemmppllooyy  GGrraanntt  GGiillssoonn  aass  hhiigghh  sscchhooooll  cchheemmiissttrryy  tteeaacchheerr..  

    

          MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

AADDJJOOUURRNNEEDD      §§  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  99::1100  pp..mm..  

  

  

  

                                                                                                                                                                                

PPrreessiiddeenntt                                    DDaattee::                                                                              SSeeccrreettaarryy  

  


