Uit de MR 11 januari 2021
Op 11 januari kwam de MR weer bijeen, in nog steeds bijzondere (thuisonderwijs) tijden. Dat laatste
vormde uiteraard een belangrijk onderdeel van de vergadering.
Maar er was ook ander nieuws. Zo zijn er tijdens de jaarwisseling vernielingen aan de school
aangericht, waarbij ook vuurwerk is gebruikt. De school heeft aangifte gedaan bij de politie. En het
personeel heeft alles weer mogen opruimen…
Daarnaast sprak de MR over het School Ondersteuningsprofiel (SOP), waarin de ondersteuning voor
kinderen met een extra ondersteuningsvraag staat beschreven. Dit wordt jaarlijks besproken, ook met
andere basisscholen. De MR heeft er kennis van genomen.
De oudergeleiding van de MR zal contact opnemen met Marjolein Kampschreur, zij zit namens de
ouders van De Zevensprong in de gemeenschappelijke MR van ABSA, de scholenkoepel waar De
Zevensprong deel vanuit maakt. Doel is te verkennen waar beide geledingen elkaar kunnen
versterken, zoals bijvoorbeeld bij de begroting die op het niveau van ABSA wordt vastgesteld.
Wat betreft het thuisonderwijs zijn er diverse onderwerpen besproken. Ten eerste sprak de MR haar
waardering uit voor de manier waarop het thuisonderwijs nu wordt verzorgd. Er is veel geleerd van
de eerste periode en dat is merkbaar in o.a. meer contact momenten en duidelijkere weekplannen,
zodat de kinderen goed weten wat er van ze verwacht wordt. De MR wijst wel op de in het begin van
het schooljaar afgesproken extra onderwijsactiviteiten, zoals het geven van Engels. Dit moet niet
geheel ondersneeuwen. Ook vraagt de MR aandacht voor het lezen. Dat kan wat meer in de
weekplannen worden opgenomen dan nu het geval is.
Van de opvang op school wordt veelvuldig gebruikt gemaakt, daar is ook alle begrip voor bij
schoolleiding. Maar de druk is daardoor wel hoog en dat dreigt soms te interfereren met het online
lesgeven van leraren. Het is op dit moment nog net te doen, maar school heeft wel het signaal
gegeven aan de ouders om te proberen minimaal gebruik te maken van deze mogelijkheid en ook te
proberen onderling voor opvang te zorgen. Tenslotte komt groep 8 vanaf 18 januari weer naar school
in de ochtenden want de Dia toets wordt vanaf 21 e januari afgenomen. Deze wordt namelijk in
principe op school afgenomen.
Vanwege de bijzondere situatie zal de MR de komende tijd opnieuw een “Corona-onderzoek” onder
de ouders organiseren. Deze zal nauw aansluiten bij het vorige onderzoek. De MR vindt het belangrijk
om in deze situatie zo goed mogelijk vinger aan de pols te houden, informatie van de ouders is
daarbij van groot belang.
Volgende vergadering MR: maandag 1 maart a.s.
Contact: mr@zevensprong-amsterdam.nl
of kijk op: https://zevensprong-amsterdam.nl/ouders/mr/.

