Notulen van de Zevensprong MR vergadering
Datum: maandag 28 september 2020
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
voorzitter: Yvonne Grein (personeelsgeleding)
Notulist: Luuk Albers
Locatie: Aula Zevensprong
Aanwezig: Yvonne Grein, Marga van de Linde, Edo van der Zouwen, David Quarles van Ufford, Luuk Albers, Kitty
Bouwman (schoolleiding),
Afwezig: Romea Vermeer
Agenda 16.00 – 17.00 uur (MR leden en schoolleiding)
1.

Opening vergadering en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda ongewijzigd vast.

2.

Mededelingen:
•

Welkom David Quarles van Ufford
Kandidaat MR oudergeleding wordt welkom geheten en stelt zich voor

•

Stand van zaken stamgroepmiddag/avond
Marga/Yvonne/Kitty
Een eerste pilot in groep 3 & 4 waarin ouders en de kinderen van een groep elkaar ontmoeten het
laatste half uur van de schooldag is positief ervaren.
o Gebaseerd op deze ervaring is de focus om dit nu verder uit te werken voor de andere
groepen.
o Andere mogelijkheden en knelpunten met ouder-leerkracht-kind contact worden
besproken. Hoewel het idee dat leerkrachten aan het einde van de dag benaderbaar zijn
door ouders een goede is, is de gedeelde ervaring van de OG dat dit schuurt met het
houden van Covid-19 afstandsregels omdat er veel ouders bij elkaar zijn op dat moment
en afstand houden moeilijk is.
o OG stelt voor om groepsouders een centralere rol te laten spelen in de communicatie.
Dit wordt breed gedragen door aanwezigen. Kitty pakt dit op.
o De schoolleiding benadrukt dat ouders zich altijd welkom moeten voelen bij zorgen
rechtsreeks contact op te nemen met een docent om een afspraak te maken. Deze
mogelijkheid zal benadrukt worden in de volgende bouwbrief (Yvonne)
RIVM richtlijnen Covid-19
Yvonne/Kitty
o Kitty: vooralsnog is er dit schooljaar 5 keer een groep naar huis gestuurd doordat
groepsleider huis moet wachten op Covid-19 testresultaat. Er blijven zorgen hoe zich dit
de komende tijd verder ontwikkelt.

•

3.

Yvonne

Notulen 31 augustus vaststellen
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld

4.

Vanuit/naar de schoolleiding:
•

Concept Schoolplan 2020-2024:
o Schoolplan moet nog aan de verschillende bouwen worden voorgelegd. Doel is plan in
oktober definitief vast te stellen.
o OG is onder de indruk van het concept schoolplan 2020-2024. Op een aantal hoofdzaken stelt
OG voor tot verdere benadrukking en/of verheldering:

▪

o
o

•
•

De invloed van de huidige Covid-19 crisis die grote impact heeft en waarschijnlijk zal
hebben op het functioneren in verschillende van de Zevensprong. Denk aan ICT,
ouder-docent-kind communicatie, ziekteverzuim
▪ ICT zou prominenter moeten worden benoemd en verder moeten gaan dan AVG
insteek alleen.
Schoolleiding geeft aan Covid-19 mee te nemen en ICT-doelen te zullen verwerken en deze
nieuwe versie in de volgende MR-vergadering te bespreken
OG stelt dat het schoolplan nieuwe (positieve) inzichten geeft in hoe het de Zevensprong de
ontwikkeling van de leerlingen ondersteunt. Wellicht kunnen deze inzichten verder gedeeld
worden met ouders en bv. ingezet worden bij 10 minuten gesprekken.

Jaarplan:
Het definitieve jaarplan zal na doorvoeren veranderingen als gevolg van wijziging schoolplan in de
volgende MR-vergadering besproken worden.
Digitaal veiligheidsplan (DVP): draait om het borgen van veiligheid op school, met als belangrijkste
thema het pedagogisch klimaat en de onderlinge verhouding tussen leerlingen, leerkrachten en
ouders. MR en schoolleiding erkennen dat het plan zelf onleesbaar is, door een zeer gebrekkige
interface. Schoolleiding geeft aan een leesbare versie op stichting niveau te zullen aanleveren. OG
geeft aan hiermee voldoende geïnformeerd te zijn.

Agenda 17.00 – 17.30 uur (MR leden)
5.

Nieuw MR lid oudergeleding/MR map:
• David wordt officieel opgenomen in de MR, welkom.
• De PG zal in het schoolteam actief op zoek gaan naar een kandidaat om de MR te komen

versterken.
•

Alle relevante documenten voor een specifieke MR-vergadering zullen in de corresponderende map
geplaatst worden

6.

MR jaarverslag 2019-2020
• Jaarverslag is aangepast en akkoord

7.

MR begroting 2020-2020
• Begroting akkoord
GMR & MR bijeenkomst
• 27 Oktober is er een bijeenkomst voor de GMR en de verschillende MR’s van de ABSA
Rondvraag
• MR ziet sterke voordelen in het niet facultatief maken van de oudergesprekken en vraagt het MT
dit mee te nemen in Jaarplan. De MR denkt dat zeker in de huidige COvid-19 tijden er goed moet
nagedacht worden over het effectief inzetten van de docent-ouder contact momenten, zonder de
werkdruk meteen te vergoten
• Lid OG maakt zich zorgen over het verkeerde beeld dat bij ouders aanwezig kan zijn over de mate
van invloed die de Cito scores hebben op het Middelbare schooladvies. Betere communicatie
hierover is nodig.
• Lid OG vraagt zich af of de OG een directere lijn met ouders kan bewerkstelligen. Naar aanleiding
hiervan wordt in ieder geval besloten een bericht vanuit de OG in de Zevenklapper op te nemen
•
MR-OG lid beschrijft zorgen rondom AVG over de gedeelde wachtwoorden van de Google
Classroom accounts. Dit wordt volgende vergadering op de agenda gezet.

8.
9.

10. Sluiting vergadering

