
   
 

NOTULEN MR-vergadering De Zevensprong  
 
Datum  : dinsdag 27 november 2018 
Plaats  : De Zevensprong  
 
Tijd  : 19.30 uur 
 
 
 

1. Opening  
 

2. Mededelingen directie 
 

 Personele issue: vaste vervanging in de vorm van 2 personen; sowieso tot 
kerst 

 Groep 6: steeds invaller; 1 vaste invaller op de dinsdag. Extra werk voor 
Marlies 

 Instroomgroep per 1/3/2019; Alexia wordt begeleid. Wordt lokaal voor 
aangekleed. 
 

 
3. MR-team 

Afspraak maken Jaap/Marian over de Jaarplanning 
 

4. Mededelingen GMR 
Geen mededelingen; Peter zal Dirk mailen voor een update. 
 

5. MR Jaarplan 2018/2019 
Punten jaarplan vaststellen n.a.v. het Tevredenheidsonderzoek. 
Er komt een strategisch beleidsplan; start januari 2019. 
 

6. Tevredenheidsonderzoek 
a. 55% geretourneerd (met of zonder ontdubbeling) 
b. evaluatie 7 januari 2019 Tevredenheidsonderzoek vanaf 18.30 tot 

 
7. Begroting 

 Nieuw programma, waardoor overzichtelijker. 
 
Directie geeft toelichting op de begroting 2019. 

 Onder aan de streep is het verwachtte resultaat 2019 negatief;  
 Fectio geeft akkoord en zit met de Zevensprong in op groei v/h aantal 

leerlingen. Personeelsbestand kan behouden blijven. 
 De MR stemt in met de Begroting onder voorbehoud van de een verdere 

toelichting op de post “ Overige Lasten”.  
  
   



   
 
 
 
 

8. Stand van zaken Jaarplan 2018/2019 
Jaarplan maandelijks besproken binnen het team. Alle personen zijn eigenaar van 
een taak. Ook Dalton staat op deze agenda. Op de studiedag gaan divere leraren 
naar diverse scholen alwaar er wordt gekeken naar de punten die uit de Dalton-
visitatie kwamen. Er wordt gekeken wat De Zevensprong kan oppakken vanuit deze 
bezoeken. 
 
ICT-beleidsplan komt op de agenda. Media-wijsheid; media-masters. 
Certificering moet volgend jaar lukken. 
Kanjer-training loopt goed; nieuwe kanjertrainer binnen groep. 
Beginnen met kijkmomenten in de klas. 
Eco-school; bronzen plakkaat gehaald. 
 
Er is gesproken over Keuzevakken; kieskast; kinderen kunnen zelf kiezen wat ze 
mogen doen. 
 
De weektaak kan efficienter ; nagaan hoe andere scholen het doen. 
Fectio’s nieuwe vis is “ Lef”.   
 

9. Notulen vorige vergadering 
Er wordt gezocht naar nieuwe Overblijvers. ook gesprekken met dagverblijven. 
Kidslodge wil hier naar kijken. Lijkt op die manier te worden veilig gesteld; Wel waken 
om niet volledig afhankelijk te zijn voor Kidslodge. 

 
10. Wvttk 

Nieuwe CAO: stappen gedeeld met MR. 
Gemeente; gevel van De Bijenkorf wordt opnieuw gevoegd; Het potje van de 
gemeente is nu op, per 01-2019 weer een nieuw potje. Isoleren zou wenselijk zijn.  
 
 

11. Rondvraag 
 

 


