
 

Notulen van de Zevensprong MR vergadering 

Datum: maandag 11 januari 2021 
Tijd: 16.00 – 17.30 uur 
Voorzitter: Yvonne Grein (personeelsgeleding) 
Aanwezig: Kitty Bouwman, Edo van der Zouwen, Luuk Albers, Nicky Coelewij, David Quarles van Ufford 
Afwezig: Marga vd Linde 
Locatie: online via Teams 
 

Agenda 16.00 – 17.00 uur (MR leden en directie) 

1. Opening vergadering en vaststelling agenda  

• De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur 

• OG geeft aan dat er vraag van ouder is ontvangen over beperkte info t.a.v. Traject schooladvies. 
Kitty geeft aan dat dit staat allemaal vast en op schoolsite en wordt in nieuwsbrief opgenomen 
 

2. Mededelingen:     
 

o Vrijwillige ouderbijdrage komt uitgebreider op de MR-vergadering in maart. Begin december 
2020 was het inningspercentage 58%, dat is vergelijkbaar met vorige jaren 

o Schade jaarwisseling: Kitty 
▪ Tijdens jaarwisseling hebben jongeren vernielingen aan de school gemaakt. Er zijn ruiten 

ingegooid, en met vuurwerk vernielingen aangebracht. Gelukkig is er geen brand 
ontstaan. Politie was gewaarschuwd maar heeft het niet weten te voorkomen.  

o Schooladvies groep 8 uitgesteld met 1 week: Kitty 
▪ I.v.m. de lockdown komt groep 8 weer naar school in ochtenden vanaf 18 januari. Dia 

toets wordt vanaf 21e januari afgenomen. DIA-toets kan online gemaakt worden, maar 
wordt in principe op school afgenomen 

o ‘Let the Sun Shine’ techniek OB en MB: Kitty 
▪ Wordt gestart in samenwerking met TU Delft: technieklessen met een activerende 

didactiek, gericht op het aantrekkelijker maken van techniek voor meisjes en jongens.  
o Teamzaken: Kitty 

▪ Start jaar is goed gegaan voor de meeste leraren en teams, op enkele uitzondering na die 
door nieuw variant Covid meer angst ervaren om het virus op te lopen op school. 

▪ School opvang wordt veelvuldig gebruikt, daar is begrip voor bij schoolleiding, de druk is 
wel hoog en dreigt soms te interfereren met online lesgeven van leraren. Het is nog net 
te doen, maar school heeft wel signaal gegeven aan alle ouders te proberen minimaal 
gebruik te maken van deze mogelijkheid en ook te proberen tussen ouders onderling 
opvang proberen te regelen.  

   

3. Notulen 30 november vaststellen  : 

• De notulen van 30 november zijn vastgesteld. 

4. Vanuit de schoolleiding:   

• Ervaringen met hybride onderwijs/thuisonderwijs: 
▪ OG geeft aan dat het thuisonderwijs een duidelijk betere structuur en invulling heeft 

t.o.v. eerste lockdown. Het blijft voor ouders wel intensief en heeft zijn grenzen.  Leuke 
opdrachten, kringgesprekken werken goed. De vaste inbelmomenten leiden soms tot 
planningsproblemen, maar hebben duidelijke toegevoegde waarde vooral zowel 
leerlingen als docenten. 

• SOP (School Ondersteuningsprofiel): 



o In SOP wordt aangegeven hoe passend onderwijs gegeven worden en waar de grenzen liggen 
in de mogelijkheid en type ondersteuning voor kinderen met extra ondersteuningsvraag. SOP 
(School Ondersteunings Profiel) afspraken worden gemaakt tussen verschillende 
basisscholen, zodat de specifieke zorgkwaliteiten van verschillende basisscholen goed benut 
kunnen worden. 

o  Voor degene die het SOP niet gelezen hebben: nog even doornemen voor de volgende MR-
vergadering. Het team bespreekt jaarlijks of aanpassen doelstellingen en ambities nodig zijn. 
Hierin wordt ook overlegd met de programma’s van andere basisscholen.   

• Teruglopend leerlingaantal in de wijk/ leerling telling 
o  Er is op dit moment voldoende instroom van nieuwe leerlingen. In sommige groepen in de 

bovenbouw zitten wel minder kinderen door verhuizingen etc. Dat heeft impact op het 
school budget, en in dat licht moeten nog beslissingen gemaakt worden over de invulling 
ervan in het nieuwe schooljaar (bv. aantal groepen met leerlingen in de bovenbouw 
verkleinen door samenvoeging).  

 
 
Agenda 17.30 – 18.00 uur (MR leden) 
 

5. Aktielijst 

• De aktielijst bevat veel zaken, die niet allemaal meer van toepassing zijn. Ieder MR-lid zal de 
aktielijst doornemen, zodat de volgende MR vergadering een update gemaakt kan worden. 

6. 20 januari GMR:  

• Yvonne vraagt of er vanuit de MR nog zaken meegenomen moeten worden naar de GMR. OG geeft 
aan dat de het voorkomen zou moeten worden dat de tekorten in de begroting op ABSA-niveau, 
niet tot problemen moeten leiden op de Zevensprong die haar begroting wel op orde heeft.  Ook 
in dat licht gaan de OG-vertegenwoordiging van de Zevensprong in de GMR en de OG van de MR 
op korte termijn om tafel zitten om wat gedachten uit te wisselen.  

7. Vervolg oudertevredenheidsonderzoek thuisonderwijs 

• Yvonne oppert om hetzelfde onderzoek van vorig jaar nogmaals te doen. OG-lid vraagt hoe de 
resultaten destijds gecommuniceerd zijn en wat er naar buiten is gekomen. Wellicht kan dit een 
volgende keer beter.  Ander OG-lid geeft aan dat binnen de huidige situatie de groepsouders zijn 
betrokken bij ophalen net onder de ouders over hoe het gaat. Omdat het onderzoek van afgelopen 
jaar weinig aanpassing behoeft, wordt besloten om een soortgelijke evaluatie 2 -3 weken na de 
huidige lockdown  uit te zetten onder de ouders.  Twee OG-leden maken een voorzet die ter 
aanpassing voorgelegd wordt aan rest MR.   

8. Rondvraag  

• OG lid vraagt hoe staat het met de extra onderwijsactiviteiten (zoals Engels, meditatielessen): 
Personeelsgeleding geeft aan dat de huidige druk ervoor zorgt dat dit soort zaken som blijven 
liggen. MR breed wordt wel gedragen dat dit belangrijk is. Dit zal de MR dan ook communiceren 
naar de schoolleiding. 

• OG lid heeft het gevoel dat de lezen een wat formelere plek heeft in het rooster voor groep 3 en 4 
zou kunnen hebben. Voorheen waren er 4 ‘vaste’ opdrachten per dag. Nu lijken dit er maar drie te 
zijn waarvan één een knutselopdracht. Hierdoor kunnen de leesopdrachten wellicht wat 
vrijblijvend overkomen. 

• Yvonne zou met bouwcoördinator gaan overleggen over of lezen geen vaste plek in het rooster 
moet/kan krijgen. Mijn suggestie was: direct na de lunch, voor de knutselopdracht. 
 

9. Sluiting vergadering 

• Vergadering wordt gesloten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  



Vergaderrooster MR de Zevensprong: 

1. Maandag 31 augustus 2020 

2. Maandag 28 september 2020 

3. Maandag 26 oktober 2020 

4. Maandag 30 november 2020 

5. Maandag 11 januari 2021 

6. Maandag 1 maart 2021 

7. Maandag 12 april 2021 

8. Maandag 17 mei 2021 

9. Maandag 21 juni 2021 

 


