
  

  
 
Notulen  MR-vergadering De Zevensprong  
 
Datum  : dinsdag 2 oktober 2018 
Plaats  : De Zevensprong  
Aanwezig : Peter, Marian (directeur)  en Jaap (notulen) 
Afwezig : Corine 
  
 
 
 

1. Opening 
 

2. Bespreken opzet Jaarplan “nieuwe stijl”  
Er zijn een tweetal varianten van een jaarplan. Marian en Jaap werken deze verder 
uit. 

3. Mededelingen directie 
Marian geeft toelichting over de verbouwing die deze zomer heeft plaatsgevonden. 
Iedereen reageert zeer positief over de nieuwe “ looks’  van de  binnenkant van de 
school. 
 
Personele bezetting besproken. Helaas heeft de Zevensprong nu te maken met een 
aantal (langdurige) uitvallers. De Zevensprong is op zoek naar goede vervangers en 
momenteel lopen er diverse gesprekke. 
 
De jaartelling van het aantal leerlingen op de Zevensprong is momenteel 143. Ook 
ziet het er naar uit dat de aanwas stijgende is.  

De overblijf wordt kwetsbaar: Diverse overblijfkrachten hebben werk gevonden. 
Wellicht via Dagverblijven. Nu 2 dagen in de week geen overblijf voor groep 7 en 8. 
 
 

4. MR-team  
Wouter is het nieuwe MR-lid en opvolger van Jacobine 

 
5. Afvaardiging GMR 

Dirk zit nog 1 jaar in de GMR. Dirk zal in een volgende vergadering worden gevraagd 
om ons vanuit de GMR te informeren over “ GMR-zaken" 
 
 

6. MR Jaarplan 2018/2019 
Wordt ingevuld. Belangrijk hiervoor is de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek 
(later meer). De MR gaat aan de slag met een aantal punten die hieruit voortkomen. 
 



  

  
 

7. Tevredenheidsonderzoek: 5 vragen 
In november krijgen alle ouders een email met het verzoek deel te nemen aan een 
tevredenheidsonderzoek. De uitkomst is voor de school zeer waardevolle informatie 
en een ieder wordt gevraagd dit tevredenheidsonderzoek in te vullen. 
 
Ook vanuit de MR worden een aantal vragen toegevoegd. Deze vragen hebben te 
maken met: 
- Kanjertraining 
- Hoe gaat school om met verschillende leertempo’s v/d diverse kinderen 
- Duurzaamheid 
- Daltononderwijs 
- Vragen van ouders 
 

8. Nieuwe schoolgids 
Er is gekozen voor een nieuwe opzet van de schoolgids. De MR geeft goedkeuring aan 
deze schoolgids. De schoolgids is zeer helder. De school legt momenteel nog de 
laatste hand aan deze gids. Binnenkort wordt deze verspreid op oa de website van de 
school. 

 
 

9. Stand van zaken Jaarplan 2018/2019 
De leerkrachten en Marian zijn samen bezig met het nieuwe Jaarplan. Hier wordt de 
laatste hand aangelegd. Zo zijn er ook nog een aantal punten van het vorige 
schooljaar, zoals de Eco-school, het ICT-beleidsplan en de Zevensprong als 
Opleidingsschool. Een ander mogelijk punt is een begin te maken met het Tablet-
onderwijs. In een volgend overleg zal het Jaarplan verder worden toegelicht. 
 
 

10. Notulen vorige vergadering 
Akkoord. 
 

11. Wvttk 
Geen  
 

12. Afsluiting  
Om 20.45 uur wordt de vergadering afgesloten. 

 
 


