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Notulen MR-VERGADERING DE ZEVENSPRONG  

Datum  18 november 2019 
Aanwezig Sandra van Ark (voorzitter), Floor Steendijk (secretaris), 

Kimberley Bouwknegt, Marleen Wittenberg, Karin Riphagen, 
Yvonne van Groenendaal 

Afwezig - 
Notulist Yvonne van Groenendaal 

 
BESPROKEN THEMA’S 

Thema Bijzonderheden 

Vaststellen agenda De agenda is aangepast en akkoord bevonden.  

Notulen  
23-09-2019 

De notulen van de MR vergadering van 23-09-2019 zijn aangepast waar 
nodig en vastgesteld. 

Notulen De vastgestelde notulen hoeven niet meer te worden geprint en in de map 
gestopt, maar komen op de website van de school. De notulist mailt de 
vastgestelde notulen in pdf formaat naar Friedel. 

Scholing Twee MR leden gaan waarschijnlijk op 10 december naar een MR scholing. 

Gezondheid kind m.b.t. 
gebruik ICT middelen 

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de gezondheid van 
kinderen bij het gebruik van ICT middelen. Dit kan vanuit de school gedaan 
worden, bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting door een specialist 
tijdens een koffiemoment of tips in de nieuwsbrief, voor thuis. De 
voorzitter gaat dit bespreken met de directie. 

Schoolplan 2019-2023 Het schoolplan 2019-2023 is nog niet definitief. Met toevoeging van een 
ontbrekend hoofdstuk kan het schoolplan definitief gemaakt worden. De 
MR verleent instemming voor het schoolplan onder voorbehoud van 
toevoeging van het ontbrekende hoofdstuk. 

Begroting school De begroting van de school is nog niet goedgekeurd; dit onderwerp kan 
tijdens deze vergadering niet besproken worden.  

Plan van aanpak ARBO MR stemt in met het gewijzigde plan van aanpak m.b.t. ARBO.  

Verkeersveiligheid rondom 
school 

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen, wel blijft het een aandachtspunt. 

Pestprotocol/kanjertraining Er wordt geïnventariseerd wie van het team de kanjertraining nog moet 
volgen. In groep 1 en 2 is momenteel aandacht voor het pestprotocol. 

Jaarverslag 2018/2019 De MR stemt in met het jaarverslag. 

GMR vergadering  
01-10-2019 

De GMR vergadering van 01-10-2019 is teruggekoppeld in de vorm van 
een verslag. Het onderwerp vrijwillige ouderbijdrage zal verder opgepakt 
worden. Verder bestaat de vraag wanneer de notulen van de GMR 
beschikbaar zijn.  
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Rondvraag Er zijn vragen vanuit ouders of er over het ziekteverloop van 
personeelsleden gecommuniceerd kan worden. Bij navraag bij de directie 
mag hier in het kader van de privacy wet niet over gecommuniceerd 
worden. 
Verder was voor veel ouders onduidelijk waarom Sint Maarten dit jaar niet 
doorging. De directie heeft de reden hiervoor uitgelegd. Sint Maarten 
wordt vanuit de school niet meer georganiseerd in verband met de 
werkdruk.  

 Er bestaat beleid m.b.t. wendagen en trakteren van nieuwe leerlingen. Het 
zal met de kleuterbouw besproken worden.  

 
BESLUITEN 

Thema Besluit 

Schoolplan 2019-2023 De MR stemt in met het schoolplan. 

Plan van aanpak ARBO MR stemt in met het gewijzigde plan van aanpak m.b.t. ARBO. 

Jaarverslag 2018/2019 De MR stemt in met het jaarverslag. 

 


