Jaarverslag
van de Medezeggenschapsraad.
2016-2017

Dit schooljaar vergaderde de MR zes keer, waarvan twee vergaderingen gevolgd werden door een
gezamenlijke vergadering met het Bestuur.
Op 13 september was de eerste vergadering.
Naast allerlei zaken, die elke vergadering op de agenda staan, stond de jaarplanning op het programma.
Daarnaast verdeelden we de taken van de bestaande commissies.
We bekijken het nascholingsplan en bespreken de opzet voor nieuwe schooltijden voor het cursusjaar 20172018.
Onze tweede vergadering was op 9 november.
We bespreken kort de aanpassingen die er zijn gemaakt in het statuut en reglement van de MR. Hier gaan we
ons verder over buigen. Na onze vergadering volgt het gezamenlijke deel met het bestuur. We bespreken de
stand van zaken omtrent de Brede School, het aantal reacties op de nieuwe schooltijden van ouders en de
toekomst van het management op De Morgenster.
Op 19 januari hebben we gesproken over het statuut en reglement en de uitslagen van het onderzoek naar de
mening van ouders over de nieuwe schooltijden. We bespreken de nieuwe opzet van de Open Dag en de
stand van zaken rondom de Brede School.
Ook gaven we ons akkoord over het vakantierooster en de uitgangspunten voor het formatieplan 2017 –
2018.
Op 6 maart hebben we de nieuwe opzet van de Open Dag geëvalueerd.
We concluderen dat het huidige cursusjaar voor Marjo haar laatste zal zijn als MR-lid. Achter de schermen
wordt een oproep voorbereid voor een nieuw lid om de oudergeleding weer compleet te maken.
19 april was er weer een vergadering waarvan het tweede gedeelte samen gehouden werd met het bestuur.
We geven akkoord over het formatieplan en ronden de werkzaamheden omtrent het nieuwe statuut en
reglement binnen De Morgenster af. Bij de start van het nieuwe cursusjaar zal dit alles in werking treden.
In het gedeelte met het bestuur komt het formatieplan nogmaals aan de orde en bespreken we het laatste
nieuws omtrent de Brede School.
Met de zesde vergadering op 22 juni 2017 sloten we het seizoen af.
Belangrijkste agendapunten waren de Cito resultaten, groepsindeling nieuwe cursusjaar, nieuwe opzet start
van de dag en de veranderingen omtrent de schoolgids/informatie op de website.
Er stonden het afgelopen jaar opnieuw veel schoolzaken op de agenda en dat is goed.
Het is de taak van de Medezeggenschapsraad deze zaken op de voet te volgen en kritisch mee te kijken en
denken. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk dank!
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