Notulen van de Zevensprong MR vergadering
Datum: maandag 24 januari 2022
Tijd: 16.00 – 17.30 uur
voorzitter: Edo van der Zouwen (oudergeleding)
Aanwezig: Kitty Bouwman, Nicky Coelewij, Sandra Godwaldt (Nico Driessen), Marga van de Linde, David Quarles van
Ufford, Luuk Albers, Edo van der Zouwen.
Afwezig:
Notulist: Luuk Albers
Locatie: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
Agenda 16.00 – 16.40 uur (MR leden en directie)
Opening vergadering en vaststelling agenda


Vergadering wordt geopend

Mededelingen


Sandra verlaat de MR door drukte in andere projectgroepen/comissies.
Nico wordt welkom geheten als nieuw MR lid PG als vervanging Sandra



Groene daken en zonnepanelen staan gepland in 2028, gekeken wordt of zonnepanelen eerder
kunnen. Wellicht kan groep duurzaamheid hier naar kijken.

Notulen 13 december vaststellen


Notulen worden onveranderd vastgesteld onder voorbehoud check bij Kitty

Vanuit/naar de schoolleiding:


Bezetting/ ziekteverzuim/ formatie: status
o

5 min

Stand van zaken Corona: 7 groepen thuis in quarantaine, leerkrachten weer grotendeels beter,
maar blijven lastige tijden die voor onrust en administratieve last binnen de organisatie zorgt.



Eventuele NPO en wijzigingen schoolplan 2022
o

5 min

Geen verdere bijzondere/urgente opmerkingen op evaluatie NPO-plan en wijzigingen
schoolplan 2022



Jaarverslag/ jaarrekening
o



Komt in April en wordt via GMR besproken, vooralsnog ziet voorlopige begroting er goed uit.

Oudertevredenheidsonderzoek
o

5 min

5 min

Vanuit ABSA wordt er onder alle scholen, bovenschools, een oudertevredenheidsonderzoek
vanuit het WMK gedaan, waarschijnlijk in April 2022.



Subsidies/ extra gelden
o

5 min

Geen bijzonderheden. Naast NPO gelden, zijn er voor 3000 euro aan subsidie Engelse boeken
aangevraagd.



Vergaderschema t/m zomer 2022

10 min

We moeten in minder vergaderingen de punten bespreken. Edo doet binnen 2 weken een

o

voorstel voor de verdeling over vergaderingen dit schooljaar.



Actielijst (Punten schoolleiding)

5 min

nvt

o

Agenda 16.40 – 17.30 uur (MR leden)


Actielijst (overige punten)
o



Aktielijst blijft onveranderd

Functioneren MR inclusief communicatie achterban
o

5 min

10 min

Intern binnen MR: vanuit historisch perspectief lijkt de huidige MR een proactieve houding
te hebben. Dit zorgt ook veer meer onderlinge duidelijkheid over wat er leeft binnen de
verschillende groepen.

o

Achterban: verslag door David wordt goed gelezen. Het gevoel heerst wel dat de MR niet
zichtbaar genoeg is, zeker in deze Corona tijden. Idee is om op stamgroepavonden in ieder
groep naar binnen te lopen en ons middels de nieuwsbrief even verder voor te stellen.



Zorgbeleid: inventarisatie Arbozaken en ziekteverzuim
o



Geen bijzonderheden

SOP -> SchoolOndersteuningPlan
o

5 min

5 min

Nicky: plan is herschreven en ligt nu bij ABSA en zal in volgende vergadering besproken
worden.



Schoolplan discussie (wijzigingen)
o





1 min

Vanwege werkdruk met een maand uitgesteld

Onderwerpen volgende vergadering
(Zie: 2021-2022 Vergaderdata en onderwerpen MR)
o



5 min

Komt volgende vergadering. Belangrijk is dat er voldoende aansluiting is tussen GMR en MR.

Voortgang werkgroep Duurzaamheid
o



Wordt later dit jaar besproken, zal er rond Mei 2022 zijn, dus in April op de agenda zetten

Notulen + agenda GMR
o

5 min

Besproken en in document aangepast

Rondvraag
o

5 min

5 min

OG lid: Er bestaan wat zorgen over betrokkenheid ouders, oproepen aan ouder
betrokkenheid hebben weinig gehoor. Hier wordt volgende vergadering aandacht aan
besteed.



Sluiting vergadering
o

Vergadering wordt om 17:50 gesloten

o

Volgende vergadering op Maandag 28 Februari

Vergaderrooster MR de Zevensprong

5 min

Zie: 2021-2022 Vergaderdata en onderwerpen MR

