Agenda van de Zevensprong MR vergadering
Datum: maandag 12 april 2021
Tijd: 16.00 – 17.30 uur
Voorzitter: Yvonne Grein (personeelsgeleding)
Aanwezig: Kitty Bouwman, Edo van der Zouwen, Luuk Albers, Marga vd Linde, Nicky Coelewij, David Quarles van
Ufford
Locatie: online via Meet

Agenda 16.00 – 17.00 uur (MR leden en directie)
1.

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

2.

Mededelingen:
Kitty:
•

Formatiegesprekken 2021/2022 in volle gang. Waarschijnlijk komen er 3 groepen 7-8. Dit
betekent groepen van 27 leerlingen in de bovenbouw, vooralsnog is er geen bekostiging voor 4
groepen. Inzet naar ABSA is wel om dit regelen. Directeur bestuurder van ABSA beslist. Meer

duidelijkheid tijdens volgende MR-vergadering.
•

•

In het kader van formatie wordt ook gekeken naar Mobiliteit , waarbij overtollig personeel van
een bepaalde ABSA school naar een school met ruimte zou kunnen. Belangrijke is wel voor de
Zevensprong dat een fit is tussen betreffen overtollig personeel en (ervaring met) Jenaplan
didactiek
Eerste Corona gelden zijn gebruikt voor Chromebooks en programma’s om leerachterstanden
weg te werken. Programma’s draaien niet allemaal optimaal omdat ouders er niet altijd aan
meewerken. In April wordt schoolscan afgerond en keuzes gemaakt over interventies,
programma zouden dan in Mei/Juni moeten draaien. In principe is er 700 euro per leerling. Maar
precieze regelgeving en uitvoermogelijkheden blijven vooralsnog wat onduidelijk.

Marga:
• Stand van zaken wc’s in groepen 3-4: Onduidelijkheid rondom toiletbezoek leerlingen is opgepakt
en opgelost

3.

Notulen 1 maart vaststellen
•

4.

Notulen zijn vastgesteld

Vanuit/naar de schoolleiding:
•

Vakantierooster (concept): alternatieven binnen het huidige conceptrooster worden doorgesproken.
Door verschillende zaken is er wel een beperkte ruimte tot verandering:
o

Studiedagen moeten georganiseerd worden in onderbroken weken, dat beperkt vrijheid over
tijdstip inzetten studiedagen en dus vakantierooster

o

Mei vakantie bestaat uit werkweek en vakantieweek, dat bepaalt ook keuze.

o

Portfolio’s schrijven kost ook veel tijd die gereserveerd moet worden.

Er lijkt ruimte te zijn om of vrijdag 24 december of de vrijdag voor de voorjaarsvakantie vrij te geven. Idee
om dit aan ouders en leerkrachten voor te leggen? Opmerking: is hier iets over afgesproken?

•

Sociale emotionele ontwikkeling kinderen afgelopen jaar: Naast de lessen van Cupido komt Bureau
Halt in de week na Pasen in elke groep een gastles geven over online veiligheid.

o

Kitty: De veranderingen door Covid heeft impact op deel van kinderen en zorgt voor
problemen in gedrag. De ‘gouden’ weken moeten telkens opnieuw gestart worden

door de verschillende lockdowns, dit leidt tot onrust bij kinderen, waarbij ook
spanningen vanuit sommige gezinnen doorwerken
o

Nicky: Bij aantal meisjes in bovenbouw zijn psychische problemen ontstaan
waaronder zelfverwonding, bij 2 meisjes is de situatie echt zorgelijk. Dit heeft voor
veel indruk gezorgd. Voorlichting over dit onderwerp staat in planning. Bovenbouw is
wel, maar middenbouw niet op hoogte gesteld om geen schrik aan te jagen. Dit op
aanraden van OKT team. Buro Halt geeft ook ouders hierin advies.
▪

Online veiligheid: in de bovenbouw zijn stickers van leerkrachten rondgegaan
dit heeft voor onveiligheid onder leerkrachten gezorgd. Bureau Halt heeft
herover gesproken met leerlingen. Was goed maar niet genoeg. Politie komt
in het kader hiervan nog op bezoek. Volgend jaar start er een heel project
over mediawijsheid in de bovenbouw.

o

Edo: wat kan er meer gedaan worden?
▪

Yvonne, in stamgroep middag kan er specifieke aandacht aan gegeven worden

▪

Kitty: bekijken of bij Buro Halt online sessies geregeld kunnen worden.

▪

Nicky: doorlopende leerlijn voor ouders en kinderen?

▪

Nicky en Yvonne gaan kijken of er in deze specifiek iets voor ouders te vinden
is

•

Informatievoorziening vanuit Parnassys en Parro:
o

David: weinig info in Parnassus en in portfolio , er mist voor zijn gevoel informatie.
Bv. wat hoe een a, b, c in Parnassys hoe te duiden:

▪

Kitty: Toelichting toetsresultaten staan in portfolio: er zit formulier in
portfolio die toelichting geeft, Nicky geeft aan van niet.

▪

Kitty: portfolio en communicatie over ontwikkeling kind we zitten in een
ontwikkelingsfase. Er wordt door school zelf continu vinger aan de pols
gehouden over ontwikkeling per kind, maar ook groeps-, bouw- en schoolbreed.

▪

Marga: progressie komt niet goed uit de verf met Parnassys scores. Ouderkind gesprekken zouden dit moeten laten zien. Wanneer kind niet goed gaat
krijgt een ouder dit te horen. Docenten missen in dit kader wel het niet
kunnen aanschieten van ouders tijdens ‘’wegbreng’-moment van de
kinderen.

▪

Yvonne: laten we dit onderwerp nabespreken na oudergesprekken.

▪

Kitty: portfolio gesprek staat centraal. Referentieniveaus op o.a. rekenen
worden binnen ABSA besproken en inzichten worden volgende MR
vergadering besproken.

Agenda 17.00 – 17.30 uur
5.

Aktielijst
•

Kitty Impuls uren: valt niets aan te doen. Voorschoolse opvang stopt ook.

•

Kitty: Schoolplein: vraag is of aanleg voor de zomer kan beginnen

Vervolg met alleen MR leden
•

Nicky Ouderbijdrage: overzicht gepresenteerd over uitgaves, wordt in map opgenomen. Nicky
koppelt kostenposten over ouderbijdrage terug en bekijkt of via andere budgetten sommige zaken
betaald kunnen worden.

6.

Rondvraag
•

Yvonne: Stamgroepmiddag leent zich het beste voor introductie nieuwe ouders. Voor de
Kennismakingsdag zou het wel van voor toegevoegde waarde zijn wanneer

oudergeleding aanwezig is. Oudergeleding ziet hier ook meerwaarde van in en gaat
akkoord.
•

Yvonne: Evaluatie thuiswerkonderwijs: de beoordelingen door kinderen zelf zijn in
kringgesprekken met groepsleerkrachten gegeven. Midden- en bovenbouw hebben hier een
actieve rol in gespeeld. School heeft veel geleerd van deze gesprekken, zeker voor de hogere
bouwen.

•

OG-geleding: erg jammer dat schoolkamp groep 5-6 niet doorgaat. Wat zijn specifieke redenen
voor deze keuze? Marga gaat verder onderzoeken wat de specifieke oorzaken zijn over het niet
doorgaan schoolkamp

7.

Sluiting vergadering
• Vergadering wordt gesloten

Vergaderrooster MR de Zevensprong:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Maandag 31 augustus 2020
Maandag 28 september 2020
Maandag 26 oktober 2020
Maandag 14 december 2020
Maandag 11 januari 2021
Maandag 1 maart 2021
Maandag 12 april 2021
Maandag 17 mei 2021
Maandag 21 juni 2021

