
Notulen van de Zevensprong MR vergadering

Datum: maandag 21 juni 2021
Tijd: 16.00 –  17.30 uur
voorzitter: Yvonne Grein (personeelsgeleding)
Aanwezig: Kitty Bouwman, Edo van der Zouwen (OG), Luuk Albers (OG), Marga vd Linde (PG), Nicky Coelewij (PG), 
David Quarles van Ufford (OG)
Afwezig:
Locatie: aula op de Zevensprong/Google Meet

Agenda 16.00 – 17.00 uur (MR leden en directie)

1. Opening vergadering en vaststelling agenda 

2. Mededelingen:  

 Yvonne: Deze periode zullen de oudergesprekken weer op school zijn en voor alle kinderen

3. Notulen 17 mei vaststellen  
 Notulen 17 mei worden vastgesteld

4. Vanuit/naar de schoolleiding:  

 Schoolprogramma NPO (instemming): 

o Na 1e feedbackronde door MR wordt het aangepaste schoolprogramma door Kitty toegelicht en 

doorgenomen:

  David geeft aan dat een heldere communicatie over dit plan naar ouders gedaan moet 

worden. Edo ondersteunt dit en geeft aan dat communicatie verder geprofessionaliseerd 

kan worden. Startbrief nieuwe schooljaar kan deze communicatie bevatten

o Luuk stelt voor om expertise in te huren en dit vanuit NPO gelden te laten 

starten. Kitty stel voor dit reeds in de NPO op te nemen.  Nicky zal dit doen.

 De OG maken zich zorgen over haalbaarheid plan qua werkdruk huidig personeel. Yvonne

geeft aan dat er hernieuwd energie is om vanuit de Jenaplan filosofie dit aan te gaan. 

Nicky en Marga beamen dit. 

o OG en PG stemmen beide in met het NPO

 Schoolgids :

o Er zijn een 2 tal versies van hetzelfde document in omloop waarin gewerkt wordt, dit zorgt voor 

verwarring over verschillende zaken. Toekomstige documenten zullen duidelijker uitgezet worden,

waarbij er vanuit 1 versie gewerkt wordt. 



o Schoolgids wordt akkoord bevonden door de MR, met de aantekening dat de volgende 

goedkeuringsronde eerder plaatsvindt, zodat er voldoende tijd voor feedback en aanpassing is. 

 Formatieplan

Agenda 17.00 – 17.30 uur (MR leden)
5. Aktielijst 

6. Jaarverslag MR (David):

 Jaar verslag MR akkoord

7. Financieel jaarverslag MR (Yvonne):

 Bijdrage GMR voorzitterschap is onduidelijk, wordt ter verheldering naar GMR vergadering as 

woensdag doorgezet.

8. Begroting MR 2021-2022 (Yvonne):

 Goedkeuring nog afhankelijk ontwikkeling punt 7. 

9. Vergaderdata MR 2021-2022 (Yvonne):

 Eerste vergadering 6 september, 27 september. 6 September zullen de andere vergader data 

worden vastgesteld.

10. Voorzitter MR 2021-2022:

 Yvonne legt na 7 jaar MR het voorzitterschap neer tijdens de eerste vergadering van de MR in het 

nieuwe schooljaar op 6 september 2021. De MR  is Yvonne dankbaar voor haar betrokkenheid.

 Er is een nieuwe voorzitter nodig. De huidige voorzitter vraagt of deze rol vanuit OG geleding op 

zich genomen kan worden. De OG leden zullen hierover nadenken en voor de volgende 

vergadering reageren.

11. Rondvraag:

 Geen rondvragen

12. Sluiting vergadering
 Vergadering sluit om 17.35

Vergaderrooster MR de Zevensprong 2021/2022:

1. Maandag 6 September
2. Maandag 27 September



Vergaderrooster MR de Zevensprong 2020/2021:

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


