
1 
 

 

  

 

Notulen MR De Morgenster 
 

 

Betreft:  MR vergadering  

Datum:  03 juli 2018 

Locatie:  Zwolle 

Aanwezig: Inge, Hetty, Guusta, Robert, Job (voorzitter), Esther, Sevena (notulist) 

Afwezig:  

 

 

1.            Opening en vaststellen agenda 

Robert heet de aanwezigen welkom 

 

2.   Notulen vorige vergadering 

Notulen vergadering zijn goedgekeurd en vastgesteld 

 

3. Post 

Geen ingekomen post 

 

3.  Website 

Voor de zomervakantie online  

 

4. Doelen jaarplan 

Update van Inge: 

Grootse doel is het visietraject.  

Ouders kunnen meedenken in een ouderavond waar visie het hoofpunt zal zijn. Te verwachten in 

september 2018. 

 

Andere doelen zijn: 

- PBS: hierin zal de school verder gaan met het ontwikkelen van een doorgaande lijn. 

- Pestprotocol. Dit is ook een aandachtspunt vanuit oudertevredenheidsonderzoek. 

Verschillende protocollen rondom pesten en gedrag zullen worden samengevoegd tot een 

inzichtelijk document. Sanne werkt aan het pestprotocol. 

- Rekeninstructie: er zal gewerkt worden aan een verbetering van de kwaliteit van de 

rekeninstructie. Twee docenten zijn rekencoördinator en gaan het docententeam hierin 

begeleiden en versterken. 
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5.  Tevredenheidsmeting  

Tevredenheid onder docenten en directie over de uitkomst van de peiling. 

Er zijn een paar aandachtspunten die doelen kunnen vormen (voor het visietraject of voor de MR om 

verdieping in te zoeken) 

Aandachtspunten zijn: 

- Communicatie leerkracht – ouders  

- Continurooster (voor- en tegenstanders) 

- Engels (eerder aanbieden) 

 

6. Continurooster 

Afgerond. 

 

7.  Leerlingaantal 
De prognose was een leerlingenaantal van 297. 
20 leerlingen gaan de school verlaten. Dit heeft verschillende redenen die geïnventariseerd worden 
en waar conclusies uit getrokken kunnen worden waar de school mee aan de slag kan gaan. 
Tot nu toe heeft De Morgenster een passend leerlingenaantal maar deze uitstroom moet geen 
tendens worden.  
 
8. kosten schoolreisje 
Sommige ouders van de midden en bovenbouw vonden de kosten van het schoolreisje te hoog  in 

verhouding met de duur van het schoolreisje. 

Kleuters: 

Waar wordt voor gekozen? Kleuters b.v. een keer goedkoop (De Speelpoort) en een keer duurder 

(Ballorig) Kan dit ook in andere jaarlagen worden toegepast? Wat zijn de mogelijkheden om de 

kosten te drukken? Andere ouders geven aan graag een duurder schoolreisje te willen.  Een groot 

deel van de ouders geeft aan liever een duurder schoolreisje te willen. In januari wordt er een 

voorstel gedaan voor een nieuw bedrag. 

 
9.  Actiepunten: 
Zie actielijst aan het eind van het document  
 
10. Sluiting  
 

 Incidenteel 

 Datum Wie Actie 

    

 Terugkerend 

 Datum Wie Actie 

 na iedere 

vergadering 

Esther De goedgekeurde notulen versturen naar de website en de 

MR-leden 

 voor iedere 

vergadering 

 Lijst met onderwerpen die in de GMR aan bod zijn geweest 

 voor iedere 

vergadering 

Esther E-mail MR controleren (demorgenster.mr@xs4all.nl) 
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 voor iedere 

vergadering 

Hetty Ideeënbus controleren op ingekomen post 

 na iedere 

vergadering 

Robert De goedgekeurde notulen op de website 

 


