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Notulen MR-VERGADERING DE ZEVENSPRONG  

Datum  21 september 2020 
Aanwezig Sandra van Ark (voorzitter), Floor Steendijk (secretaris), 

Kimberley Bouwknegt, Karin Riphagen, Ruud Lieferink, 
Wilco Schut 

Afwezig - 
Notulist Kimberley Bouwknegt en Floor Steendijk 
Gast - 

Bijzonderheden  

 
BESPROKEN THEMA’S 

Thema Bijzonderheden 

Vaststellen agenda De agenda is akkoord bevonden.  

Notulen  
17 juni 2020 

De notulen van de MR-vergadering van 17-06-2020 wordt 
aangepast. De actiepunten zijn doorgenomen en aangepast waar 
nodig. 

Voorstelronde Voorstelronde aan 2 nieuwe MR- leden. Een personeelslid en een 
ouder. 

Ingekomen post Er zijn geen ingekomen stukken.  

Schoolleiding:  
jaarplan 2020-2021 

Jaarplan 2020-2021. Vragen worden gesteld over het jaarplan en 
deze worden besproken.  

Schoolleiding:  
inspectiebezoek 2020 

Zevensprong is uitgekozen. Geen inspectiebezoek, maar telefonisch 
vragen beantwoord i.v.m. corona.  

Schoolleiding:  
coronabeleid- hoe nu 
verder 

Directie geeft kort aan welke stappen doorlopen worden in het 
proces naar besluiten en hoe de Zevensprong dit vormgeeft. 
Ouders krijgen informatie rondom corona in een vorm van een brief.  
Ventilatiesysteem voor klimaatbeheersing is nog niet optimaal, 
maar er vindt geen recirculatie plaats, waardoor het syteem veilig 
t.a.v. Corona. 

Jaarverslag MR 
schooljaar 2019/2020 

Deze is besproken en aangepast.  

Scholing nieuwe MR 
leden 

Nieuwe MR- leden kunnen naar een scholing over de MR. Wanneer 
de scholing plaats zal vinden is nog niet bekend. 

OR begroting 
jaarafrekening 
2019/2020 

OR is bezig met de begroting. Deze is nog niet ontvangen door MR. 
Deze staat gepland voor volgende vergadering.  

GMR Volmacht, OMR lid en PMR tekent de volmacht. Agenda en stukken 
zijn te laat aangeleverd door secretaris GMR. Punt wordt onder de 
aandacht gebracht bij GMR. 

Corona beleid Dit agenderen voor elke vergadering.  
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Schoolplein verbeteren/ 
betrokkenheid ouders 

Eerst bespreken in teamvergadering, wordt geagendeerd.  
OR en MR willen hier graag bij betrokken zijn. Geld inzamelen 
middels goede doelenactie.   

Rondvraag Geen vragen bij de rondvraag. 

 
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. 

Notulen sturen De notulist mailt de definitieve notulen naar de administratie en zorgt 
ervoor dat deze ook naar het team gemaild wordt.  
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