Jaarverslag
van de Medezeggenschapsraad.
2017-2018

Dit schooljaar vergaderde de MR zes keer, waarvan twee vergaderingen gevolgd werden door een
gezamenlijke vergadering met het Bestuur.
Op 12 september was de eerste vergadering.
Naast allerlei zaken, die elke vergadering op de agenda staan, besproken we de start van de dag en de
nieuwe schooltijden. Ook hebben we gesproken over de personele bezetting.
Onze tweede vergadering was op 8 november.
We bespreken het verloop van de verhuizing. Er werd goed gewerkt aan de aandachtspunten die er waren.
De veiligheid rondom de school is op dit moment nog een aandachtspunt.
Het ouderbeleidsplan hebben we bekeken. Ook hebben we het over het doel van de thema- avonden gehad.
Op 25 januari hebben we gesproken over de open dag, de toegankelijkheid van de MR, het management op
De Morgenster en het gebruik van Facebook.
Ook gaven we ons akkoord over het vakantierooster en de uitgangspunten voor het formatieplan 2017 –
2018.
Op 12 maart concluderen we dat het huidige cursusjaar voor Anne – Marie en Geraldine hun laatste zal zijn
als MR-lid. Achter de schermen wordt een oproep voorbereid voor een nieuw lid om de oudergeleding en
ook om de teamgeleding weer compleet te maken.
De TSO lijkt wat gestroomlijnder te gaan en we blikken terug op een geslaagde Open Dag. We bespreken
ook het management op De Morgenster.
Op 15 mei was er weer een vergadering. We bespraken de volgende onderwerpen, het management van De
Morgenster, het werkdrukakkoord en de MR schooljaar 2018-2019.
We nemen afscheid van Anne-Marie en Geraldine en we heten Angela en Annelieke welkom. Zij zullen
volgend jaar de MR gaan versterken. Daar zijn we erg blij mee.
Met de zesde vergadering op 6 juni 2017 sloten we het seizoen af. Deze vergadering was samen met het
bestuur.
Belangrijkste agendapunten waren de Cito resultaten, het schoolondersteuningsplan en het jaarplan. We
geven akkoord over het formatieplan.
Het afgelopen jaar was de verhuizing. Het beleid voor het nieuwe Management was een groot onderwerp en
er stonden het afgelopen jaar opnieuw veel schoolzaken op de agenda.
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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