
Uit de MR 17 mei 2021 
 
Op 17 mei kwam de MR weer bijeen. In de vergadering zijn diverse onderwerpen besproken die tot 
de standaard agenda van de MR behoren (begroting van de MR, de schoolgids, het formatieplan voor 
het komend schooljaar). Verder is o.a. gesproken over de besluitvorming rondom het afgelasten van 
het schoolkamp voor de groepen 5/6 (begin volgend schooljaar) en over de manier waarop ouders en 
school samen de voortgang van het kind op school goed kunnen volgen en bespreken. 
 

De MR is verplicht jaarlijks een begroting op te stellen en een jaarverslag te maken van haar 

werkzaamheden. Die begroting is niet groot, zo’n 1200 euro per jaar, (MR leden krijgen niet betaald) 

en biedt o.a. ruimte aan MR leden tot het volgen van een MR cursus. Daar is dit jaar geen gebruik van 

gemaakt. Ook het jaarlijkse “vergaderen met eten” is er dit jaar vanwege Corona niet van gekomen 

(de MR vergadert vanwege Corona digitaal). Een goedkoop jaar dus. Het jaarverslag over wat de MR 

heeft gedaan volgt in de volgende vergadering. 

 

De schoolgids is in concept gereed en wordt volgende vergadering besproken, zodat iedereen de 

kans heeft om daarnaar te kijken. Verder heeft de MR ingestemd met het formatieplan en de 

besteding van de werkdrukgelden in het nieuwe schooljaar. Daarbij constateert de MR dat er nog 

steeds zeer weinig ruimte in de formatie is, waardoor het risico blijft bestaan dat werkdrukgelden 

weer (deels) besteed moeten worden om eventuele uitval van leerkrachten op te vangen. Een 

situatie die niemand in de MR wenselijk vindt, maar met name op ABSA niveau (waar de begroting 

wordt vastgesteld) aan de orde moet worden gesteld. 

 

Vanuit de Oudergeleding zijn vragen gesteld over het afgelasten van het schoolkamp aan het begin 

van het nieuwe schooljaar. School is daarbij aangesproken op zowel de argumentatie die daaraan ten 

grondslag lag als op de snelheid waarmee dat besluit is genomen. De MR gaat niet over dit soort 

besluiten, maar heeft wel aangegeven mee te kunnen denken, bijvoorbeeld in het zoeken naar 

alternatieven, het tempo van de besluitvorming etc… Afgesproken is dat ook bij dit soort niet formele 

MR onderwerpen de MR toch en tijdig word betrokken in de toekomst. 

 

Op initiatief van de Oudergeleding is kort gesproken over de manier waarop ouders en school samen 

de voortgang van het kind op school goed kunnen volgen en bespreken. Daarbij is een voorstel 

besproken hoe het gesprek in de MR daarover vorm kan krijgen. Afgesproken is hiervoor een extra 

vergadering te organiseren, zodat ook school zich daarop kan voorbereiden. 

 

Tenslotte is de MR geïnformeerd over de gang van zaken rondom het opsplitsen van één groep 7/8. 

Geen gemakkelijke beslissing. Communicatie met ouders uit de betreffende groep heeft daarbij veel 

aandacht gehad, waarvoor complimenten vanuit de Oudergeleding. Vanuit de MR is gevraagd om 

ook de ouders te betrekken van de groepen waarover de leerlingen zijn verdeeld. 

 

Volgende -extra- vergadering MR: 8 juni 2021 

Volgende reguliere vergadering MR: 21 juni 2021 

 

Contact: mr@zevensprong-amsterdam.nl   

of kijk op: https://zevensprong-amsterdam.nl/ouders/mr/ 
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