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Dit schooljaar vergaderde de MR zes keer, waarvan twee vergaderingen gevolgd werden door een 
gezamenlijke vergadering met het Bestuur. 
 
Op 24 september was de eerste vergadering met nieuwe gezichten binnen de MR, goed om met elkaar te 
bespreken wat onze verwachtingen zijn voor het komende cursusjaar. Nieuwe leden binnen de MR 
bespreken het volgen van een cursus. 
 
Onze tweede vergadering was op 14 november. 
We bespreken de knelpunten in en rondom het nieuwe gebouw, de voortgang van de sollicitatieprocedure 
voor de nieuwe teamleiders van De Morgenster en de start van groep 1C. 
 
Op 24 januari hebben we gesproken over de open dag, de huidige schooltijden en de nieuwe website die in 
werking gesteld is. Ook geven we ons akkoord over het vakantierooster en de uitgangspunten voor het 
formatieplan 2018 – 2019.  
 
Op 11 maart maken we kennis van een deel van het toezichthoudend deel van het bestuur, zij wonen een 
vergadering bij. Een goede gelegenheid om meer van elkaar en elkaars rol te weten te komen. 
Zij zullen dit de komende cursusjaren minimaal 1 keer gaan doen. 
We bespreken de uitkomsten van de tevredenheid over de schooltijden, de komende studiedag van 22 
februari en de komende stakingsdag van 15 maart. 
We concluderen we dat het huidige cursusjaar voor Martin, Daphne en Esther hun laatste zal zijn als MR-
lid. Binnen het team wordt een oproep gedaan naar nieuwe leden. Voor de oudergeleding is nog een lid van 
de vorige oproep beschikbaar.  
 
Op 10 april was er weer een vergadering. We bespreken de huidige reglementen en statuten van de MR en 
gaan aan de slag met actualiseren van deze stukken.  
We geven onze goedkeuring voor het formatieplan van 2019-2020. 
 
Met de zesde vergadering op 4 juni sloten we het seizoen af. Deze vergadering was samen met het bestuur.  
Belangrijkste agendapunten waren de Cito resultaten, het schoolondersteuningsplan(SOP) en het jaarplan. 
We geven akkoord over het formatieplan. 
 
Het afgelopen jaar was het laatste jaar met Wim als directeur, met ondersteuning van 3 bouwcoördinatoren.  
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk dank! 
Komend cursusjaar starten onze nieuwe teamleiders. We wensen hen succes, wijsheid en plezier.  
Een jaar waarin we, samen met het bestuur, op zoek gaan naar een nieuwe directeur.  
Het is de taak van de Medezeggenschapsraad deze zaken op de voet te volgen en kritisch mee te kijken en 
denken.  
Iedereen die hier aan mee gaat werken komend cursusjaar, succes gewenst.  
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