Notulen MR vergadering EBS De Morgenster
Vergadering 18 september 2012
Aanwezig:

Astrid, Arianne, Julia, Mayra, Jamillah (voorgesteld nieuw lid MR oudergeleding) en
Lianne (nieuw lid MR teamgeleding)
Yola en Alienke (directie)

1 Opening door Astrid. Alle leden stelden zich voor en de nieuwe leden werden welkom geheten.
2 Directie punten:
Afgesproken dat wat besproken wordt ook via de mail moet. Daarnaast moet er een
verzamellijst gemaakt maken met alle besproken punten. Waarbij duidelijk wordt
aangegeven welke punten wel of niet afgerond zijn.
Jaarrooster: Wordt aangepast. Beleidsplan taal en rekenen komt later terug op het rooster
eventueel in mei 2012. Scholing gaat in december eraf en komt in april terug. Veiligheid
wordt in mei samen met bestuur besproken datum en tijd volgen nog.
Schoolkamp voor de groepen 7 en 8: Vanuit directie kwam de vraag of voor het schooljaar
2014/2015 groep 7 ook mee zou moeten gaan op kamp. Voor ouders is het een flink bedrag.
De directie vindt dat groep 7 erbij hoort, omdat kinderen groeien in zelfstandigheid, een
goed inhoudelijk programma neergezet wordt en het de groepsbinding tussen 7/8
bevordert. Leerkrachten willen dit ook graag. MR geeft aan dat ouders dan ruim van te
voren moeten weten wanneer het tijd is voor kamp, wat het gaat kosten en de welke
mogelijkheden er zijn om het bedrag in termijnen te betalen. Ouders die rijden krijgen een
redelijke vergoeding, volgens advies ANWB.
Nascholing schooljaar 2012-2013: Zie onderstaande schema.
6 studiedagen voor iedereen, waarvan 1 over identiteit (de edo-dag). De andere over
ontwikkelingen binnen de school. Er is bv een cursus Wizwijs (rekenen) gedaan op startdag
- Workshop Estafette: alle leerkrachten vanaf gr 4
- Taakspel: ieder die het nog niet heeft gedaan (Zamira, Hans, Mery voor kleuters)
- Schakelklascursus: Erna en Jirina
- Lb opleiding, 5 dagen: Jirina en Julia
- BHV: herhaling Janine, Hans, Elly, Mayra. Nieuw: Lianne, Yola
- EHBO twee teamleden, nog niet
- Workshops stadsdeel: afhankelijk van aanbod en behoefte, deel team verplicht, deel
vrijwillig (ivm uren)
-Schoolleider: Alienke 2e
- Conferentie identiteit Edo: directie en ib
- Opbrengstgericht leiderschap: directie
- Oop (onderwijs ondersteunend personeel) aanbod training vanuit Pantar.

Taak beleid 2012-2013: Dit schooljaar wordt vooral ingezet op borging en bewaking van
kwaliteit. Inzet op capaciteiten van leerkrachten. Dit schooljaar is er voor elk vak een
verantwoordelijke leerkracht, deze zorgt dat alles goed verloopt en ook voor instructie aan
collega’s waar nodig.
Overblijf eerste evaluatie+ financiering overblijf:
Alienke geeft aan dat eerste ervaringen met overblijf in de huidige vorm positief zijn. Er is
meer rust in de klas en op het schoolplein. Alienke legt uit hoe het zit met de betaling en
verantwoording van een leerkracht ten opzichte van een ouder. De leerkracht krijgt dit
bedrag bruto uitbetaald boven op het salaris, de ouders krijgen dit netto. Er zijn nu 3 ouders
die mee helpen met de overblijf in de bovenbouw Zij zijn gevraagd door de directie en krijgen
een vrijwilligersvergoeding. Er zijn hulp kinderen ingezet, op vrijwillige basis. Zie tabel voor
verantwoording financiering. Deze wordt tijdens volgende vergadering verder besproken.

Financiële onderbouwing overblijfbijdrage
Inkomsten overblijfbijdrage
Per incasso
In een keer betalen
Per factuur
Niet te innen gelden
Totaal

aantal lln
57
32
168

per
schooljaar
€
7.068,00
€
3.840,00
€ 21.504,00
€ 6.000,00€ 26.412,00

Uitgaven
loonkosten (personeel kan geen vrijwilligersvergoeding krijgen)
werkgeverslasten (62%)
vrijwilligersvergoeding hulpouders
Totaal

€ 14.000,00
€ 8.680,00
€
1.440,00
€ 4.120,00

Verschil

€

2.292,00

Plusklas: loopt goed, alleen Spaans sluit niet goed aan, wordt alleen aangeboden aan
kinderen die dat zelf willen. Dit jaar 30 kinderen geselecteerd op basis van cito resultaten. De
klas wordt in tweeën gesplitst.
Huisvesting/ onderhoud: buiten werk is nog niet af. 1 lokaal wordt vanaf de herfstvakantie
door de Mobiel in gebruik genomen. Dit conform Lokalenplan van het Stadsdeel.
Lesuren 2012-2013: Het is een kort schooljaar. Lessen zijn strak ingepland. Kinderen maken
voldoende uren. Zie onderstaande tabel.

lesuren 2012-2013
Groep 1 en 2 moeten jaarlijks 760 lesuren krijgen, zij krijgen er komend jaar 768,25
Groep 3 t/m 8 moeten 1010 lesuren krijgen
Groep 3-6 krijgen er 1012,25
Groep 7 en 8 krijgen er 1009,25
In deze berekening is meegenomen dat groep 8 vrij is na de afscheidsavond,
en groep 7 de laatste maandag t/m woensdag.
De feestweekactiviteiten zijn gecompenseerd door minder lange uitjes en kortere vieringen
gedurende het jaar.
De lessen voor alle vakken zijn ingepland.

3 Notulen MR vergadering dd 16-07-2012 zijn goed gekeurd
4 Samenstelling MR: Astrid: voorzitter, Julia: vice-voorzitter, Arianne secretaris, Mayra:
penningmeester, Jamillah: notulist (voorlopig), Lianne: algemeen lid.
5 Begroting ouder bijdrage/samenwerking or
Wie zorgt voor het contact tussen MR en OR? Vanuit MR is Arianne contactpersoon.
Voorstel Julia: de oudergeleding van de MR vergadert ongeveer 3 keer per jaar met de or. Datum
gezamenlijke vergadering MR-OR wordt op een vrijdag gepland. Financiën OR zullen dan besproken
worden.
6. Vragen van de OR:
OR wil fruit inkopen voor de kinderen en leerkrachten om zo een gezonde snack pauze te
hebben. Voorstel om 1 januari te starten en tot de zomervakantie uit te voeren is akkoord
wat mr betreft. MR vind dit een goed idee. Arianne bespreekt dit nog met de directie, wel
moet de or zelf zorg voor uitvoering en distributie dragen. Evaluatie in maart. Lianne: de
naam snack pauze niet meer gebruiken in de groep maar fruit tijd.
Waarom doet de Morgenster niet mee met school zwemmen? De Mr zal de directie vragen
de mogelijkheden van zwemles uit te zoeken.
7 Vaststellen jaar begroting MR. Mayra zal financiën van MR dit jaar beheren. Zij zal een presentje
voor Constanz regelen. Etentje: bij iemand thuis of allemaal iets meenemen.
8 Scholingsbehoefte MR inventariseren
Jahmila: heeft interesse voor de MR cursus
Mayra: gaat uitzoeken of er andere cursussen zijn die de MR leden zouden kunnen volgen.
9. Vergaderdata 2013: Verzoek voor dinsdagavond
17:45 einde vergadering , gebed door Mayra

