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Notulen MR-VERGADERING DE ZEVENSPRONG  

Datum  17 juni 2020 
Aanwezig Sandra van Ark (voorzitter), Floor Steendijk (secretaris), 

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

Afwezig - 
Notulist Yvonne van Groenendaal 

Gast Wilco Schut 

Bijzonderheden Deze vergadering is gehouden d.m.v. videoconferentie 

 
BESPROKEN THEMA’S 

Thema Bijzonderheden 

Vaststellen agenda De agenda is akkoord bevonden.  

Notulen  
18-05-2020 

De notulen van de MR-vergadering van 18-05-2020 zijn ongewijzigd 
vastgesteld. De actiepunten zijn doorgenomen en aangepast waar nodig. 

Ingekomen post Er zijn geen ingekomen brieven, maar wel liggen er nog tijdschriften in het 
postvakje op de teamkamer. 

Schoolleiding:  
Arbo, RI&E 

Een Plan van Aanpak is opgesteld. Er komt een training voor de 
medewerkers. Het binnenklimaat moet worden aangepast maar volgens 
de huidige richtlijnen zou dat zeer kostbaar zijn. Er wordt gezocht naar 
oplossingen. De werkdruk wordt momenteel als beter ervaren maar 
behoeft nog aandacht. 

Schoolleiding:  
Formatie 2020/2021 

De schoolleiding presenteert de formatie voor het komend schooljaar met 
een toelichting. 3 collega’s vertrekken en er zijn 5 nieuwe collega’s. Er is 
rekening gehouden met werkdrukverlichting.  

Schoolleiding:  
Vakantierooster 2020/2021 

Het vakantierooster is opgesteld d.m.v. een berekening van het aantal 
uren. Dit aantal is conform de eisen. De MR keurt het vakantierooster 
goed. 

Schoolleiding:  
Evaluatie jaarplan 

Terugkijkend op het jaarplan van 2019/2020, zijn veel doelen gehaald; in 
de kleuterbouw zijn zelfs alle doelen gehaald. Uiterlijk december 2020 
wordt een nieuwe methode voor rekenen gekozen en toegepast in 
augustus 2021. Het eigenaarschap van de leerlingen vergroten blijft een 
belangrijk doel. We kunnen tevreden terugkijken op het afgelopen 
schooljaar. In de volgende vergadering komt het jaarplan van 2020/2021 
aan bod. Er zal meer worden samengewerkt met externe partners. 

Welkom nieuw MR lid Wilco Schut heeft zich aangemeld als nieuw MR lid en wordt welkom 
geheten. Hij is vanaf dit agendapunt als gast aanwezig bij de vergadering. 
Vanaf het volgend schooljaar zal hij deel uitmaken van de MR. 

GMR: Fusie/reorganisatie De voorgenomen bestuurlijke fusie is reeds via e-mails bekend gesteld en 
uitgebreid toegelicht. Er is een plan om een samenwerkingsbestuur te 
maken en de vijf stichtingen te laten fuseren. De MR stemt in met het 
voorgenomen besluit. 

Jaarplanning MR De jaarplanning van de MR m.b.t. de te bespreken onderwerpen is op dit 
moment akkoord maar moet nog in de vergadering van september 
worden besproken. 

Rollen MR leden 
2020/2021 

Sandra blijft de voorzitter. Floor blijft de secretaris. Karin zal de GMR 
vergaderingen op zich nemen. De notulen worden door twee MR leden 
gemaakt.   
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Vergaderdata MR 
2020/2021 

De vergaderdata van de MR worden aan het begin van het schooljaar 
vastgesteld. Deze worden gebaseerd op de vergaderdata van de GMR, en 
de beschikbaarheid van de MR leden. 

Betrokkenheid ouders Het aantal activiteiten waarbij ouders ondersteunen is beperkt. Er mag 
meer betrokkenheid van de ouders zijn. De MR zal dit samen met de OR 
oppakken.  

Ouderenquête Het is niet duidelijk of, en in welke maand de ouderenquête zal worden 
gehouden. De MR heeft inspraak in de vragenlijst. De voorzitter neemt dit 
onderwerp op met de schoolleiding. 

Schoolplein verbeteren Er is onvoldoende budget om het schoolplein aan te pakken. Er moet 
worden nagedacht hoe we aan financiële middelen komen. Ook moet een 
ontwerp gemaakt worden; misschien kunnen de leerlingen hierbij worden 
betrokken. De uitvoering kan wellicht gedeeltelijk door de ouders worden 
gedaan. Een PMR lid zal dit bespreken binnen het team. Een OMR lid zal 
dit met de OR bespreken. 

Jaarverslag MR De voorzitter heeft een jaarverslag van de MR opgesteld. Deze zal in 
september definitief gemaakt en verspreid worden. Alle MR leden wordt 
verzocht het concept te lezen en opmerkingen aan Sandra door te geven. 

Rondvraag Een OMR lid geeft aan dat er berichten via Parro zijn binnengekomen die 
als belerend worden ervaren. Deze berichten hadden betrekking op de 
Corona maatregelen vanuit de school. Waarschijnlijk waren deze berichten 
slechts voor een klein aantal ouders bedoeld die zich onvoldoende aan de 
maatregelen hebben gehouden. 

 
BESLUITEN 

Thema Besluit 

Vakantierooster 2020/2021 De MR stemt in met het vakantierooster. 

GMR: Fusie/reorganisatie De MR stemt in met het voorgenomen besluit m.b.t. de fusie van de vijf 
stichtingen. 

 
 


