
 

 

MR vergadering obs de Zevensprong d.d. 14-06-2021 

Aanwezig : Yvette, Arine, Caresse, Richard, Anne-Christine, Jessy, Whitney, Maarten en Sara 

Voorzitter : Maarten 

Notulist : Sara 

 

• Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd. 

• Formatie schooljaar 2021-2022 

 
Betreft: groepsbezetting 2021 - 2022 
 
Locatie Centrum : 

Groep : Leerkrachten : Aantal leerlingen 

1/2 
 

21 + ? (5?) 

3 
 

15 

4  
 

17 

5/6  
 

11 + 9 

7/8  
 

13 + 7 

 
Locatie Noord:  

Groep : Leerkrachten: Aantal leerlingen 

1/2 
 

22 + ? (5?) 

3 
 

10 

4 
 

14 

5 
 

20 

6 
 

16 

7 
 

16 

8 
 

22 

 
 

 
Toelichting: 
In december 2021 wordt beslist of de groepsbezetting moet worden herzien a.d.h.v. de 
instroom in groep 1-2. Dan zou groep 3-4 een combiklas kunnen worden vanaf februari. 
 

 
Bij ziekte: 

Opvang ambulante collega’s of groep 3/4N samen. 



 

• MR is akkoord met het voorstel. Nagenoeg alle klassen zowel op noord als centrum zijn 

relatief kleine groepen. Afhankelijk van de groei op locatie noord zal in december gekeken 

worden of het samenvoegen van groep 3 en 4 wenselijk is. Vwb de personele bezetting 

worden met een aantal leerkrachten nog gesprekken gevoerd. Duidelijk is dat Julia niet meer 

terug zal keren naar de Zevensprong.  

 

Mirjam en Carmen zullen beiden IB taken gaan doen. Yvette zal overkoepelende IB taken 

doen en vraagbaak zijn voor noord en centrum. In totaal is er 6 dagen IB. 

Daarnaast zijn er binnen de school momenteel leerkrachten extra geschoold als rekenspecialist, 

taalspecialist, it specialist en hoogbegaafdheidsspecialist. Indien nodig kunnen zij leerkracht en 

leerling extra ondersteunen. Zij kunnen een dagdeel per week ingezet worden.Er is ruimte voor 2 

dagen ondersteuning in de kleutergroepen.Er is ongeveer een dag per week voor de 

gedragsspecialist. Komend schooljaar is er ook weer een lio-er. De activiteiten voor het Sport IKC 

komend schooljaar worden weer verder opgepakt: om de week komt er een gratis naschoolse sport 

workshop. Van de gemeente hebben we voor komend schooljaar ook € 3000,- cultuursubsidie voor 

naschoolse workshops voor Noord gekregen.  

De school heeft dit jaar de beschikking over NPO gelden, werkdrukgelden en budget voor het     

bekostigen van een extra leerkracht voor opvang van ziekte uitval. Deze wordt gefinancierd vanuit 

de Hoeksche school. 

 

• Het voedingsbeleid is een agendapunt wat terugkomt. Inmiddels is het voorstel ook 

besproken met de leerkrachten en deze hebben hier feedback op gegeven. Speerpunt voor 

volgend jaar wordt een drinkpakjes vrije school. Leerkrachten zullen proberen dit richting 

ouders te stimuleren.  

John gaat ga het voedingsbeleid in 1 A4 proberen te vangen, (kwaliteitskaart) positief 
geformuleerd.  
De aanvullingen (zoals checklists wat wel en wat niet gezond is) komt in een lijst die ik aan 
de website hang.  

             We stimuleren gezonde traktaties maar de oudergeleding vindt bijna unaniem dat af en toe     
             een zakje chips of snoepje wel moet kunnen. Alleen kleine hoeveelheid en het is aan de    
             leerkracht of het op school wordt genuttigd dan wel mee naar huis wordt gegeven, zodat    
             ouders zelf kunnen bepalen wanneer het wordt gegeten. 

 

• De MR zal komend schooljaar op de volgende data samen komen : 

 

 
Vergaderschema 

1. donderdag 30 sept  (Centrum)  
2. maandag 22 nov  (Noord)  
3. dinsdag 18 jan  (Centrum)  
4. woensdag 23 maart  (Noord)  
5. dinsdag 24 mei  (Centrum)  
6. maandag 13 juni  (Noord)  

 



Afgesproken wordt dat John en Yvette een week van te voren ingelicht worden of ze aan 

moeten sluiten. 

 

• MR bezetting : 

Arine gaat de MR verlaten na vele jaren dienst (vanaf 1990). Zij wordt hiervoor heel hartelijk 

bedankt. Inmiddels is duidelijk dat Margreet haar op zal volgen. Richard zal met John overleggen of 

er binnen zijn contracturen ruimte is om in de MR te blijven. De overige MR blijft ongewijzigd. 

• Afspraken : 

Maarten zal zich buigen over het MR jaarverslag. Jessy vraagt de evaluatie van het meer 

jaren beleidsplan op bij John. 

 

De vergadering wordt afgesloten met complimenten aan Maarten voor de planning en het 

leiden van de vergadering en aan Jessy voor het aanleveren van de stukken. 


