NOTULEN MR MORGENSTER 30 OKTOBER 2014
Twee Mr leden zijn afwezig door ziekte
1 opening door Lianne
2 notulen 25 september
- Naar aanleiding van de notulen: er is nog geen penningmeester gevonden voor de OR.
- Aanwezigheid OR bij MR: vinden ze niet zo nuttig, daarom nu niemand aanwezig. Doel van
onze kant was communicatie verbeteren. Duidelijke scheiding tussen bevoegdheid OR en
bevoegdheid MR. Voortaan voor agendapunt dat OR betreft, OR lid uitnodigen.
3 notulen OR
- Schoolfruit start op donderdag. OR lid is in gesprek met GGD over subsidie.
- OR stelt voor om een bestuurslid te betrekken bij het innen van de overblijfbijdrage. Dat is
niet de bedoeling, omdat het niet bij de taken van het bestuur hoort.
- OR constateert veel onrust op het plein en dringen bij de deur van de bovenbouw omdat de
deur pas om 8.40 uur open gaat. Bij slecht weer is dat heel vervelend, dan zouden kinderen
naar binnen moeten kunnen. Er wordt geopperd om toezicht bij de deur te houden. MR stelt
voor kinderen in de rij te laten staan om 8.40 uur. PBS zou er ook bij betrokken kunnen
worden. Directie zal dit oppakken. Ze voegt er nog aan toe dat voetballen op het plein ’s
morgens ook niet meer kan. Daarvoor is het dan te druk.
Er is voortaan geen OR lid meer bij MR vergaderingen. Er zijn maar weinig punten waarover
ze kunnen meepraten. In voorkomende gevallen kan MR contact opnemen met
contactpersoon OR.
- Volgens OR verslag is Yola nu verantwoordelijk voor hun financiën, maar dat is niet het geval!
4 Aftreedrooster & adressenlijst
Doorschuiven naar volgende keer als iedereen er weer is.
5 Concept jaarverslag
Wordt bekeken en waar nodig bijgesteld
Naar aanleiding van het verslag:
- Penningmeester zoekt uit of er dit jaar nog MR cursussen aangeboden worden en of andere
scholen daarvoor ook belangstelling hebben.
- Volgens het verslag heeft MR ingestemd met het afschaffen van citotoets leerjaar 1. Dat
klopt, maar dat bleek later toch niet zomaar te kunnen. Directie legt uit dat die citotoets een
van de voorwaarden is voor de subsidie voor de schakelklas. Daarom kan de toets nu nog
niet afgeschaft worden. Bij een nieuwe subsidieaanvraag zou die voorwaarde kunnen
vervallen.
- De schoolkalender is dit jaar voor het eerst alleen digitaal beschikbaar. Dat vinden we
jammer, omdat het een erg handig ding is. Voorstel om die volgend jaar toch weer op papier
uit te delen, maar dan in een goedkopere versie dan voorheen.

-

Het is nog niet gelukt om voor 3 uur per dag extra personeel aan te trekken dat de
werkzaamheden van de vertrokken ID-ers kan overnemen. Eerst moet alles met het
vertrekkend personeel afgehandeld zijn. Pas dan kan er nieuw personeel worden
aangetrokken.

6 Voorbereiden vergadering bestuur
Bestuur doet een nieuw datumvoorstel
7 Huiswerkbeleid
Directie moet knoop doorhakken. Vorige vergadering al besproken.
8 Evaluatie overblijf
Volgende keer ivm afwezigheid 2 leden.
9 Taakverdeling MR
Volgende keer ivm afwezigheid 2 leden.
10 statuut MR
MR lid zal het statuut lezen. Zij heeft daar ervaring mee. Als er punten in staan die de aandacht
verdienen zal ze dat laten weten.
11 Rondvraag
Geen opmerkingen.

VERGADERING MET DIRECTIE
1 Personeel
Juf Egbertje gaat verhuizen en zal de school binnenkort verlaten. Er zal tijdelijk een docent
aangetrokken worden die niet in dienst is van de school. Volgend jaar is er namelijk een klas minder.
Personeel aannemen kan dus niet.

2 Jaarplan
De MR moet een tijdpad opstellen aan de hand van het jaarplan. Is al gedaan?
3 Schoolplan
Er moet voor de komende vier jaren een schoolplan worden opgesteld. Daarover zal met het team
gesproken worden op de studiedagen. Daarna komt er een voorstel naar MR en bestuur. De wijziging
in studiedagen in het voorjaar staat nu vast en zal gepubliceerd worden.
4 Penningmeester OR
Er is nog geen nieuwe penningmeester gevonden. De moeder van * kan misschien vanaf januari.
Omdat er haast bij is, en omdat het onzeker is of ze kan moeten we snel gericht verder zoeken.
5 Entreetoets wordt LVS toets
In groep 7 wordt de entreetoets afgenomen. Vanaf dit jaar verandert echter de kernprocedure voor
aanname op vervolgonderwijs. Het schooladvies is het enige dat daarbij telt. De citotoets wordt pas
later afgenomen.
Het stadsdeel stelt voor om de entreetoets te vervangen door de LVS toetsen omdat die steeds in het
midden en aan het eind van het jaar worden afgenomen. Daarnaast moet dan de toets
studievaardigheden aangeschaft worden omdat dat onderdeel ook in de citotoets zit.
Het afschaffen van de entreetoets levert ook lestijd op omdat er voor die toets altijd uitgebreid
geoefend moest worden. Daarnaast kost de afname van de LVS toetsen minder tijd.

6 Inspectie info naar aanleiding van gesprek.
De Morgenster staat op de nominatie voor zwakke school omdat er voor de 3e achtereenvolgende
keer lage eindresultaten zijn. Directie is geregeld in gesprek met de inspectie om te laten zien wat de
school allemaal doet:
- Zorgplan is aangepakt
- Er worden kindgesprekken gehouden
- Veel analyse
- Er worden kindplannen opgesteld
- Het taalonderwijs is o.l.v. ‘school aan zet’ verbeterd
- Gedrag wordt onder de loep genomen
Zo heeft de school al heel veel gedaan, van wat er van een school verlangd wordt als die als zwak
bestempeld wordt.
7 Begroting 2015 info
De grootste post betreft natuurlijk het personeel.
De aanschaf van nieuw meubilair is doorgeschoven naar 2016 omdat er eerst andere zaken moeten
worden aangepakt.

Omdat de eerstvolgende vergadering van het bestuur voor de MR vergadering is besluiten we om de
begroting digitaal af te handelen.
8 Overblijf
Er wordt actief geld geïnd. Dat helpt enorm. De overblijfcoördinator is er elke dag en het is een
prettig team. Na afloop registreren ze de incidenten. Dat scheelt voor het OP.
De overblijfouders ontvangen een vrijwilligersbijdrage en per keer dat ze overblijven krijgen ze €4,van de overblijfkosten van hun kind(eren) terug.
9 Update taakinvullingen
Er is een overzicht gemaakt van taken. Een deel van die taken is nu verdeeld onder team en
schoonmakers. Er zijn gelukkig stagiaires die veel kunnen doen.

