Notulen MR-vergadering
Datum:
Tijd:
Plaats:
Notulen:

Woensdag 20 oktober 2021
19.30-22.00 uur
Aula De Zevensprong
David

Onderwerp
Opening

Voorstelrondje

Eveline opent de vergadering en heet iedereen welkom. Deze keer
zit de vertegenwoordiging van Prokino er ook bij om kennis te
maken.
Kort aangeven wie je bent en wat je motivatie is.
Prokino:
-Sherlyn v.d Ven, locatieassistente en aanspreekpunt van Prokino.
Denkt graag mee en zet zich in om het overzicht te houden en te
bewaren.
- Judith v.d. Berg, OR-lid, MR-lid Klimroos. Meedenken en
verbeterpunten signaleren.
- Rosa Molendijk. Meedenken en –helpen.
- Heidi Moerland. OR-lid Juultje, AC-lid en –vz. Vindt het belangrijk
om te weten wat er speelt. Meedenken.

Kaders AC/MR

Rondvraag en nieuwe datum

MR De Zevensprong:
Personeelsgeleding:
-Eveline de Visser. Langstzittend lid. IB’er en leerkracht. Betrokken
vanuit de inhoud / praktijk.
-Sofie Janssen. Zo’n 3 jaar lid. Eveneens betrokken vanuit de
praktijk en zet zich graag in.
Oudergeleding:
-Gilbert van Noorden. Ca. 4 jaar lid. Betrokken vanuit identiteit en
als vertegenwoordiger van ouderbelangen.
-David Breijer. Ca. 12 jaar lid. Eveneens oudervertegenwoordiger
en geïnteresseerd in processen / procedures die de school laten
functioneren.
Prokino:
Sherlyn geeft aan dat zij fungeert als aanspreekpunt van de
oudercommissie. Vice versa communicatie met overkoepelende
organisatie. Feedback / ideeën inbrengen van ouders. Adviseren
over kwaliteit.
MR De Zevensprong:
Eveline legt uit hoe de MR functioneert. Onderscheid ouder- en
personeelsgeleding. Ouders hebben adviesrecht bij onderwepen
als andere schooltijden, onderwijskundige invulling, werkdruk en
identiteit.
Instemmingsrecht komt voornamelijk voor bij de
begroting en aanverwante zaken.
V (Rosa): Welke ideeën zijn er over verdere samenwerking?
A (Eveline): Er is zeker een wens om verder samen te werken,
maar op dit moment zijn er nog geen vastomlijnde plannen.
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Focus op gezamenlijke punten en de ontwikkeling van de
samenwerking zien als een organisch geheel.
De AC en MR zijn uit elkaar gegaan
en hebben binnen de eigen geleding
verder vergaderd
MR-zaken
Zendingsdoel

Methode Engels

RI&E

(Informatief)
Doel is sparen voor St. Dapper Kind.
Deze stichting zet zich in voor kinderen die langdurig ziek zijn. In
een kort filmpje wordt er e.e.a. over verteld.
Motivatie bij keuze van het doel: Het past goed bij de identiteit van
De Zevensprong.
Als extra actie wordt er overigens een sponsorloop georganiseerd
(vrijdag 22/10).
(Informatief)
Verleden jaar geconstateerd dat methode Groove Me niet past bij
de identiteit.
Er is een andere methode gezocht en gevonden: Stepping Stones.
Dit is een hedendaagse methode met vaste thema’s. Indruk is dat
het op een hoger niveau ligt. Tevens heeft het als voordeel dat het
als het ware doorloopt naar het VO.
Methode werkt naar tevredenheid.
(Informatie)
Eerste indruk:
Opvallend aantal serieuze aandachtspunten.
Onvoldoende getraind, onvoldoende signaleren van gevaren, etc..
Komt negatief over. Gesloten vragen. Geen nuance in de
antwoorden mogelijk. Is echter wel input van personeel, dus leeft
wel?!
Bij nader inzien:
Afname RIE dateert van 11/2020.
Quickscan voldoet niet aan de voorwaarden. Minder dan 5
respondenten. Hoe representatief is deze scan?
Plan lijkt achterhaald plan. Alle streefdata zijn voorbij.
Vraag: Loopt het plan überhaupt nog?

Vaststellen jaarverslag

NPO-plan

Bladerend door het document komen wel actuele / belangrijke
punten aan de orde, zoals het omgaan met intimidatie van en
agressie jegens medewerkers.
Vraag / Actiepunt: Wordt er nagedacht over nazorg op dit
gebied?
(Instemming)
Inhoudelijk akkoord. Tekstueel enkele aanpassingen.
Sofie past het document aan en plaatst het verslag op de website.
(Informatief)
In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt
er subsidie verstrekt t.b.v. het stimuleren en faciliteren van scholen
om achterstanden aan te pakken en in te halen.
Voor De Zevensprong wordt er een bedrag van €140.000 verstrekt
onder voorwaarden dat dit geoormerkt is, cq. gebonden is aan een
concreet (meerjaren)plan / programma.
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Sinterklaas

Parro

Enkele aandachtspunten:
-Anderstaligen / taalzwakke kinderen
-Leesbeleving / -motivatie & -bevordering (schoolbieb)
-Buiten-natuur-onderwijs, bewegend leren
(Informatief)
In 2020 veel commotie over de invulling van Sinterklaas. Een
werkgroep die het beleid voor 2021 zou moeten formuleren, is
(nog) niet van de grond gekomen. Sinterklaas kan dit jaar onder
een gedoogconstructie plaatsvinden.
Vraag: Kan het NPO Sinterklaasjournaal als leidraad gebruikt
worden, of toch niet?!
(Ervaringen)
Bijna iedereen maakt er gebruik van.
Leraren positief. Het werkt eenvoudiger.
Ziekmeldingen zijn nog een aandachtspunt.
Vraag: Is het een idee om instructies rond te sturen, zodat de
procedure voor iedereen duidelijk is?

Personeelstekort

MQ-scan

Rondvraag

Sluiting

Ouders ook positief. Planning / kalender prima.
(Informatief)
Binnen De Zevensprong zijn alle groepen nog bezet.
Breder, landelijk gezien, is het wel een uitdaging.
Randstand meest urgent qua onderbezetting.
Wellicht dat op termijn De Zevensprong ook met dit probleem
geconfronteerd wordt en er groepen naar huis gestuurd moeten
worden.
(Informatief)
Extra focus op de motoriek, omdat dit bijdraagt aan de totale
ontwikkeling van het kind.
V (Sofie): Kan de MR akkoord gaan met de kosten voor
schoolkamp die naar verwachting € 85/kind zullen bedragen?
Geld wordt besteed aan: 1) weersbestendige en ruime
groepsaccommodatie in Wolphaartsdijk en 2) leuke
buitenactiviteiten.
A (Unaniem): Akkoord!
V (Gilbert): Gaat de lichtjestocht deze Kerst door?
A (Sofie): Het plan wordt uitgewerkt en gaat door. Samenwerking
met kerken wordt gezocht. Verder komt er mogelijk een foodtruck
(winterse choco) in beeld.
Gilbert leest een stukje uit het dagboek van David de Vos - Jezus
delen.
Verhaal van de Samaritaanse vrouw. Jezus deelt het levende water
niet alleen met haar, maar met íedereen. Jezus de bron is in ons,
wij kunnen zodoende ook uitdelen!

3

