Notulen MR-vergadering
Datum: 25 mei 2020
Locatie: Microsoft Teams
Tijd: 18:45 – 19:45 uur (uiterlijke eindtijd)
Aanwezig: Joni, Maarten, Sara, Whitney, Yvette, Arine, Tine, Anne-Christine, Julia

1. Opening
Joni opent om 18:45 de vergadering.
2. Notulen
De notulen worden goedgekeurd. Julia stuurt ze door naar Arthur zodat ze op de website
geplaatst kunnen worden.
3. Mededelingen directie:
o Formatie:
- Volgend schooljaar zijn er twee LIO-studenten (Leraar In Opleiding). Lindsey
geeft het tweede half jaar les, Sharon loopt een LINT-LIO bij de Academische
pabo. Zij is een blok op de Zevensprong en een blok op de universiteit.
- Het voorstel van de formatie gaat op 3 juni naar het team. Dinsdag 9 juni wordt
het voorstel aan de MR voorgelegd om 19:30 uur via Microsoft Teams.
o Schoolfotograaf: Dit schooljaar geen portretfoto. Er wordt wel van alle groepen een
groepsfoto’s gemaakt. Deze groepsfoto wordt buiten na 8 juni genomen en naar alle
ouders gemaild.
o Corona maatregelen: De collega’s Mirjam en Iris van groep 3/4 C zijn voorlopig/onder
voorbehoud nog minimaal 4 weken thuis. De groep wordt opgevangen door
Margaret en Marijke (stagiaire). Voor groep 3 N wordt de opvang voor de vrijdagen
geregeld.
o Lestijden: De lestijden voor de week na Pinksteren worden nog gecommuniceerd
door de groepsleerkrachten via de Parro app.
o Het afscheid van groep 8 vindt dit jaar plaats in een andere vorm. Er is een
conceptplan waarin ideeën van leerlingen verwerkt zijn.
o De schoolgids is vanaf volgend schooljaar digitaal te lezen. John is bezig met het
maken van een flyer met informatie van onze school.
o De ouders van de MR zijn te spreken over de kalender van de school. ‘Handig!’ is de
conclusie. De kalender zal volgend schooljaar weer gemaakt en uitgedeeld worden.

4. Rondvraag
• Het schoolplan is eind juni klaar. Deze wordt nog doorgestuurd naar de MR ter
inzage.
• Ouders kunnen John en of Yvette mailen als ze op een 2e e adres mail willen
ontvangen vanuit Parnassys: locatie.noord@de-zevensprong.nl locatie.centrum@dezevensprong.nl
• De zalen voor de lessen Bewegingsonderwijs zijn tot 1 september gesloten.
Gymlessen worden buiten gegeven op: de schoolpleinen, de sportveldjes op locatie
Centrum, het sportveld naast de Kriekenhof, het park, de ijsbaan en het
Bootcampveld in het park.

5. Sluiting: Om 19:10 uur sluiten we de vergadering.

Tijdsbewaker: Julia

