Agenda van de Zevensprong MR vergadering
Datum: maandag 15 november 2021
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
voorzitter: Edo van der Zouwen (oudergeleding)
Aanwezig: Kitty Bouwman, Nicky Coelewij, Sandra Godwaldt, Marga van de Linde, David Quarles van Ufford, Luuk
Albers,.
Afwezig: Edo van der Zouwen
Notulist:
Locatie: MS teams (aula op de Zevensprong ivm nieuwe richtlijnen niet mogelijk)
Agenda 16.00 – 17.00 uur (MR leden en directie)
1.

Opening vergadering en vaststelling agenda

2.

Mededelingen
 Onveiligheid/ hoe gaat het met Guido/ nasleep
o




3.
4.

Kitty

Bouwen hebben het erg druk, gebrek aan uren momenteel, vandaar uitstel

Schoolplein update
o

Kitty

Nog niet geconcretiseerd

Uitstel Engelse les
o



Situatie onveranderd

Update communicatiemedewerker
o

Kitty

Kitty

In zomer wordt het plein aangelegd. Er is nog wel grondruil nodig.

Notulen 4 oktober vaststellen
o Notulen worden onveranderd vastgesteld
Vanuit/naar de schoolleiding:


Werkdruk/ taakbeleid/ werkdrukgelden
o

Kitty/ Edo

Voorbesproken met voorzitter en directie, daarna in PG besproken. Besloten dit volgende keer
te bespreken i.v.m. afwezigheid Edo.



Situatie uitgevallen leerkrachten: welke keuzes maken we
o

Kitty

Relatie tot bouwcoördinatoren, staat in relatie tot werkdruk verhaal, wordt volgende keer
besproken. Er wordt weer gesproken over 4 daagse schoolweek. Beslisproces wordt op 2
december verder ABSA breed besproken.



Scholen op de kaart/ schooladvies: plannen en hoe/ cohortonderzoek

Kitty

o

NRO-rapport blijkt van 2020 te zijn. Kitty kijkt of er al rapportage 2021 is. Besloten is om dit in
de volgende MR-vergadering te bespreken.



Jaarplan 2021-2022
o



Kitty

Dashboard: status soms onduidelijk

Directie geeft aan dat het gevoel bestaat dat de relatie tussen de OG en directie soms wat wringt. Het
adviserende karakter van de MR wordt soms als controlerend ervaren, met te veel focus op de details
en niet op de grote lijnen. De OG geeft aan dat dit niet haar intentie is en dat focus inderdaad op grote
lijnen zou moeten liggen. OG zal onderling bespreken hoe met een wat andere insteek toekomstige
MR-vergaderingen in te gaan



Financieel overzicht overschotten/ tekorten afgelopen jaren
o

Kitty

Zevensprong heeft een structureel overschot in budget binnen de ABSA. OG heeft de mening
dat de Zevensprong hier rekening mee mag houden met komende jaarbudget(ten).



Signalen tekortschietend toezicht TSO
o

David / Luuk

Kinderen vooral van groep 7 en 8 hebben wat problemen tijdens het spelen, waarin pesten het
gedachtegoed van de Zevensprong soms ondermijnt. Toezicht schort af en toe, school heeft
oproep gedaan tot meer TSO en is bezig een cursus voor TSO-ouders te organiseren.



Korte rondleiding/ uitleg DVP
o





Alles op het gebied van veiligheid staat erin en afgevinkt.

Vergaderdata Q1 2022
o

Kitty heeft update van de lijst gemaakt

Agenda 17.00 – 18.00 uur (MR leden)
5.

Actielijst

6.

MR en zijn achterban/ evaluatie ouder-participatie
o

7.

8.

Wordt vervolgd

Arbo jaarplan/ ziekteverzuimbeleid
o

Edo

Via mail voorstel voor nieuwe vergaderdata

Actielijst (Punten schoolleiding)
o

Kitty

School volgt het plan, speelt vooral bij langdurige ziekte…

Statuten/huishoudelijk reglement/afspraken binnen MR

Kitty

o
9.

Statuten worden rondgezonden ter inzage

Notulen + agenda GMR
o

Ter informatie in map opgenomen

10. Werkgroep Duurzaamheid
o

Mail is uit gegaan, nog geen update over aanmeldingen

11. Onderwerpen volgende vergadering
o

Agenda 13 december wordt nog uitgedund.

12. Rondvraag
o

nee

13. Sluiting vergadering
o

Vergadering wordt gesloten

