
Agenda van de Zevensprong MR vergadering 
Datum: maandag 1 maart 2021 
Tijd: 16.00 –  17.30 (maximaal half uur uitloop) 
voorzitter: Yvonne Grein (personeelsgeleding) 
Aanwezig: Kitty Bouwman, Edo van der Zouwen, David Quarles van Ufford, Marga vd Linde, Nicky Coeleweij 
Afwezig: Luuk Albers (afgemeld) 
Locatie: online via Teams 
 
Agenda 16.00 – 17.00 uur (MR leden en directie) 

1. Opening vergadering en vaststelling agenda  
Agenda is vastgesteld met toevoeging van een mail van een ouder over tarieven van Impuls. 

 
2. Mededelingen 

• De aan de MR rondgestuurde brownies zijn  letterlijk in de smaak gevallen. 
• School is positief van start gegaan na de (tweede) periode van thuisonderwijs. Het is wennen aan de vele 

Corona maatregelen, maar dat lijkt goed te gaan. Aan de kinderen is te merken, dat ze weer wennen aan 
school. Dat is positief. 

 
3. Notulen  11 januari vaststellen 
Vastgesteld. 

 
4. Naar/Vanuit de schoolleiding: 

• Vrijwillige Ouderbijdrage 
Dit punt is geagendeerd op verzoek  van de Oudergeleding in de MR. Tijdens de bespreking worden een aantal 
afspraken gemaakt: 
Reminder: Voor dit schooljaar is tot nu toe €24.500,- opgehaald. Dat is (zo is de schatting van de vergadering) 
ongeveer 75%. Het werken met een reminder moet kunnen, vindt de MR, onder voorwaarde dat aan het eind 
van ieder jaar deze gegevens worden verwijderd. De privacy (regelgeving) komt daarmee niet in het geding. 
Methode van ophalen. Het werken met een tikkie (via Social Schools) werkt goed, maar kan ook leiden tot 
(onbedoeld) dubbel betalen. De MR geeft aan dat in dat geval het teveel betaalde bedrag moet worden terug 
gestort.  
Vaststellen hoogte bedrag. De MR wil vanaf komend jaar de hoogte van het bedrag jaarlijks vaststellen, 
waarvoor inzicht nodig is waaraan het bedrag wordt besteed. De hoogte is overigens al een aantal jaren €90,- 
voor het eerste kind en €60,- voor broertjes/zusjes. 
Oproep betaling. Vanaf komend jaar zal bij de stamgroepavond aandacht worden besteed aan de ouderbijdrage 
(inclusief inzicht in waar het bedrag zoal aan wordt besteed). Direct na de stamgroepavond volgt dan de oproep 
tot betaling van de ouder bijdrage. Daarbij moet benoemd worden dat dit een vrijwillige bijdrage betreft. 

 

• Evaluatie thuiswerkperiode en oudertevredenheidsonderzoek (MR) 
De voorlopige resultaten (vlak voor de vergadering beschikbaar gekomen) geven een positief beeld. Het 
(digitale) thuisonderwijs voldeed aan  de verwachtingen en veelal meer dan dat. In de volgende MR vergadering 
zal meer de diepte in worden gegaan met de suggesties die de ouders hebben gedaan in de enquête. Duidelijk 
is dat geluisterd is naar de resultaten uit de eerste enquête en dat er goede stappen zijn gezet.  
Afgesproken wordt dat de schoolleiding hierover zal communiceren via Social Schools en uiteraard ook met het 
personeel. 

 

• Timing vertrek docent middenbouw 
Vanuit de MR werd gevraagd wat de effecten zijn op de bezetting met het vertrek van een docent uit de 
middenbouw. Schoolleiding geeft aan dat hiervoor een oplossing is gevonden, dus dat dit (bv) niet zal leiden tot 
(extra) thuisonderwijs. 

 

• Status nieuwe schoolplein 
De school krijgt een nieuw schoolplein. De plannen worden op dit moment iets aangepast; het groen wordt wat 
diverser. Verder zijn er geen obstakels voor de plannen, ze gaan nog steeds gewoon door. 
 

• Beleid ten aanzien van plassen / schoonhouden wc’s / straf in de middenbouw 
Op een vraag vanuit de MR wordt uiteen gezet wat het beleid is bij vieze wc’s in de middenbouw,. Er wordt in 
de klassen gewerkt met een kaart waarmee de kinderen aangeven dat ze naar de wc moeten. Als de wc vies is, 



moeten de kinderen diegene die vóór hen naar de wc is geweest, aanspreken. Afgesproken wordt dat dit tijdens 
de bouwvergadering nogmaals onder de aandacht wordt gebracht. 
 

• Binnengekomen mails 
Er is een mail binnen gekomen van een ouder met een klacht over Impuls. Impuls berekent op vrijdag al vanaf 
1230u de kosten door, terwijl kinderen van de Zevensprong pas om 1430u daar beginnen. Schoolleiding was 
toch al van plan om met Impuls te overleggen, daarin zal dit punt worden meegenomen. Tegelijkertijd wordt 
wel benadrukt dat dit een punt is tussen de ouders en Impuls. 
Er is een mail binnen gekomen van een ouder met de vraag of het hybride onderwijs niet minder kan. Dat is 
inmiddels al achterhaald. Alle klassen gaan volledig naar school; alleen de middenbouwklassen hebben eens in 
de vier weken een woensdag thuisonderwijs. Ouder krijgt antwoord van de school. 
 

• Corona gelden 
Vanuit de MR wordt gevraagd hoe school om gaat met de Corona gelden die naar alle waarschijnlijkheid ter 
beschikking gesteld gaan worden vanuit het ministerie van onderwijs. Schoolleiding geeft aan hierover nog geen 
informatie te hebben ontvangen, maar zal dit niettemin bespreken in ABSA verband. Er zijn wel zorgen over de 
stevige consequenties (inzet personeel) die met de inzet van het extra geld gepaard kunnen/zullen gaan. 

 
Agenda 17.00 – 17.30 uur (MR leden) 
 

5. Aktielijst  
Aktielijst is bijgewerkt. 
 
6. Rondvraag 
Geen punten. 
 
7. Sluiting vergadering 

 
 
Vergaderrooster MR de Zevensprong: 

1. Maandag 31 augustus 2020 
2. Maandag 28 september 2020 
3. Maandag 26 oktober 2020 
4. Maandag 14 december 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 

 
Actielijst: 

(niet bij te voegen bij de notulen die openbaar worden gemaakt!!) 

 

Actie   Verantwoordelijke   Status   

Notulen maken + op website  Edo   Loopt          

Bericht vanuit MR voor Social Schools  
  

David   Na iedere MR vergadering.   
  

Module Media wijsheid opnemen in de jaarplanning   Kitty   Volgende keer op de 
agenda (in schoolplan staat 
dat het niet door gaat, OG 
heeft daar vragen bij)   

Handout voor nieuwe MR leden opslaan op centrale 
plek   

Marga   Open   



Uitgangspunten ten aanzien van televisie in de klas 
worden door schoolleiding onder aandacht van de 
leerkrachten gebracht via de bouwcoördinatoren   

Kitty   Open   

www.mediaukkiedagen.nl beoordelen   Marga / Yvonne   Open   

Communicatie op de agenda zetten (bespreken wat 
we bedoelen / willen vanuit de MR)   

Yvonne   Open   

Terugkoppeling vanuit Team: alternatieve ideeën 
voor stamgroepmiddag   

Kitty   Open   

Groepsouders centrale rol in communicatie   Kitty   Open   

Opnemen opdrachten op Classrooms die leerlingen 
zelfstandig kunnen uitvoeren  

Kitty  Open  

Verwijzing in Statuten / Reglement MR naar wettekst 
Wet medezeggenschap op scholen opnemen met 
kleine omschrijving  

David  Open 

Vrijwillige ouderbijdrage. Bij nieuw schooljaar 
hanteren afspraken MR 1 maart 2021. (1-3-21) 

Kitty Open 

Evaluatie thuisonderwijs. Inhoud bespreken bij 
volgende MR (1-3-21) 

MR Open 

Bespreken plasbeleid in overleg MB (1-3-21) Docenten Open 

Gesprek Impuls (1-3-21) Kitty Open 

Gesprek Corona gelden bij ABSA (1-3-21) KItty Open 
 

 

http://www.mediaukkiedagen.nl/

