Agenda van de Zevensprong MR vergadering
Datum: maandag 28 februari 2022
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
voorzitter: Edo van der Zouwen (oudergeleding)
Aanwezig: Kitty Bouwman, Nico Driessen, Marga van de Linde, David Quarles van Ufford, Luuk Albers,
Edo van der Zouwen.
Afwezig: Nicky Coelewij
Notulist: Luuk Albers
Locatie: Koffiekamer Zevensprong
Agenda 16.00 – 17.00 uur (MR leden en directie)
Opening vergadering en vaststelling agenda
•

Vergadering geopend 16.07

Mededelingen
•

5 min

5 min

Kitty: plein wordt in zomervakantie aangelegd. Bomen reeds eruit gehaald en worden later
weer teruggeplaatst.

Notulen 24 januari vaststellen
•

1 min

Notulen worden onveranderd vastgesteld

Vanuit/naar de schoolleiding:
•

Bezetting / ziekteverzuim / formatie: status
o

5 min

Golf ziekteverzuim door Covid lijkt grotendeels achter de rug. Gesprekken over de
formatie van volgend jaar is begonnen.

•

Schoolondersteuningprofiel (SOP)/Evaluatie passend onderwijs
o

10 min

Vanwege absentie Nicky, doorgeschoven naar de volgende vergadering. Punten ter
bespreking voor volgende vergadering: meer-begaafdheid aantallen, input bouw
coördinatoren en schoolleiding, veiligheid: stappenplan grensoverschrijdend gedrag.

•

Informatievoorziening (Parnassys/Parro)
o

5 min

Wordt volgende keer besproken aangezien Bernadette ziek is. Wel al besproken om
informatievoorziening, vooral voor groep 3 te verbeteren t.a.v. Parnassys door
leeswijzer voor resultaten in Parnassys mee te geven in groep 3. Na de portfolio
gesprekken zal ook het net opgehaald worden onder de docenten over mogelijke
verbeteringen in de communicatie hierover.

•

Status communicatie/ ouderbetrokkenheid activiteiten

10 min

o

Vanaf volgende week kunnen ouders ook weer de school in.

o

Ouderbetrokkenheid is flink achteruit gegaan tijdens Covid, nu de restricties door
Covid verdwijnen kan er ook weer meer interactie zijn tussen ouders en leerkrachten
en hopelijk daarmee ook de actieve betrokkenheid versterkt worden.

•

Impact Corona op prestaties leerlingen

10 min

De balans kan nu opgemaakt worden. Leesvaardigheid lijkt vooral op achterstand,

o

rekenen en begrijpend lezen lijken minder geraakt te zijn. Sociale vaardigheid en het
werken in groepen lijkt door corona vooral in 7/8 soms moeilijk. De NPO gelden
worden daarom zoveel mogelijk ingezet om die achterstanden in te halen.
•

Oudergesprekken / stamgroepavonden 2e ronde

5 min

Stamgroep avond is in principe geroosterd op woensdag 13 april. Er wordt nog

o

gekeken hoe beste invulling hieraan te geven.
•

Vergaderschema t/m zomer 2022
Opzet indeling onderwerpen wordt overgenomen.

o
•

2 min

Actielijst (Punten schoolleiding)

2 min

Geen acute acties

o

Agenda 17.00 – 18.00 uur (MR leden)
•

Actielijst (overige punten)
o

•

Geen acute acties

afstemming MR / GMR in aanwezigheid van Marjolein
o

5 min
25 min

Bijgepraat hoe verbinding tussen GMR en MR verstevigd kan worden. Binnen MR
zal tijdens iedere vergadering het punt GMR worden meegenomen. Ook zal er
frequenter contact zijn tussen OG en de oudervertegenwoordiging van de
Zevensprong in de GMR .

o

De PG spreekt de wens uit weer meer interactie met de andere leraren binnen de
ABSA groep te willen hebben, bijvoorbeeld door een gezamenlijke studiedag. Dit
punt zal op de agenda van de volgende GMR vergadering worden gezet.

•

Vakantierooster (concept 2022-2023)
o

10 min

Ziet er goed uit vanuit ouderperspectief, bespreken we volgende keer verder om
definitief te maken.

•

Voortgang werkgroep Duurzaamheid
o

•

Geen nieuws

Stukje MR stelt zich voor
o

2 min

Geen opmerkingen, de opzet kan onveranderd worden geplaatst.

2 min

•

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

5 min

o

SOP wordt toegevoegd aan agenda

o

Verzoek van Kitty om opzet schoolgids van tevoren door te nemen en eerst voor te
bespreken in MR leden-gedeelte.

•

Rondvraag
o

•

Geen rondvragen

Sluiting vergadering
o

5 min

Vergadering wordt gesloten om 18.18

Vergaderrooster MR de Zevensprong
Zie: 2021-2022 Vergaderdata en onderwerpen MR

3 min

