Notulen MR wereld op noord en Centrum d.d. dinsdag 24 mei 2022
Aanwezig: Maarten, Sara, John, Richard, Caresse, Margreet, Anne-Christine.
Afwezig: Monique
19:30 Opening vergadering
19:35 Verslag vorige vergadering vaststellen
•
•

Richard meldt dat de naam van Marcel Schmeier verkeerd gespeld staat. Dit wordt aangepast.
Jessy is benieuwd naar de voortgang van de gymzalen van vorige vergadering. Maarten geeft
aan dat de gemeente tot nader orde alles heeft uitgesteld na protesten van een aantal scholen.
Er volgt een nieuw voorstel vanuit het college. Tot op heden nog niets nieuws. Voor volgend jaar
kunnen waarschijnlijk dezelfde gymzalen gebruikt worden.

19:45 John informeert ons mondeling over de volgende agendapunten:
1. Vaststellen schoolplan De Zevensprong
Inhoud van het jaarplan:

•
•

•

Evaluatie van de resultaten worden nog gedeeld.
Door de maatregelen zijn niet alle cursussen en doelstellingen van afgelopen jaar gehaald.
Dit jaar wordt daarop verder gegaan. Dit zijn de speerpunten van komend schooljaar:
▪ Implementatie ICT vaardigheden
▪ Begrijpend lezen: Teamcursus met Cees Hereijgens
▪ Burgerschap
▪ Talentdenken in de bovenbouw
Daarnaast:
o Integraliteit van het IKC bevorderen
o NPO gelden; inhaalprogramma voor kinderen met opvallende achterstanden
o Taken van specialisten ICT, Rekenen, Taal en Hoogbegaafdheid worden besproken.

Margaret heeft mobiliteit aangevraagd. Zij wordt overgeplaatst naar een nieuwe school; het
Kraaienest in Piershil. Daarnaast gaan Demi Gang en LIO-er Robert Huijzer stoppen, Sharon gaat een
dag minder werken.
Komend schooljaar komen er 2 nieuwe collega’s. Rowan Feenstra en Linda Groen.
Op Centrum komen er 2 combinatieklassen; groep 1/2 en groep 7/8. Door deze homogene groepen
zijn er niet genoeg klaslokalen.
Sara vraagt of er mogelijkheden zijn voor extra uitbouw voor een lokaal, zodat er niet op de gang
lesgegeven hoeft te worden. John heeft dit nagevraagd; deze mogelijkheid is er niet, omdat de
leerlingenaantallen dit niet toestaan. Er is een keuze gemaakt tussen een extra combiklas of losse
klassen met een klas in de hal. Welke groep op de gang een lokaal krijgt, is nog niet duidelijk.
Caresse vraagt zich af of het speellokaal een mogelijkheid is voor deze klas. Dit is op centrum niet
mogelijk, omdat de peuterspeelzaal hier veel gebruik van maakt.
Jessy vraagt zich af of het een mogelijkheid is om de overige lokalen te verkleinen om zo ruimte te
maken voor een extra lokaal? John geeft aan dat dit financieel niet mogelijk is.
Op Noord komen er ook 2 combinatieklassen: groep 1/2 en groep 4/5. 3 dagen in de week worden
deze groepen uit elkaar gehaald.

Maarten vraagt of groep 4/5 niet uit elkaar gehaald kan worden, dit is formatief niet mogelijk.
Leerlingaantal blijft stabiel komend schooljaar.
2. Concept schoolgids komend schooljaar, MR bijdrage daarin (wat zijn de vergaderdata MR
volgend schooljaar?)
Schoolgids is in de maak. Vraag aan MR: wil iemand dit doorlezen? Maarten schrijft hier een stukje voor.
Jessy doet een voorstel voor vergaderdata van de MR. In de volgende vergadering worden deze
vastgesteld.
3. Voortgang financieel, organisatorisch en onderwijskundig beleid (evaluatie schoolverzuim,
buitenschoolse activiteiten, voortgang zorgplan en leerlingvolgsysteem)
Financiën waren kloppend, maar door budgettaire veranderingen zitten we er nu onder. Dit heeft op dit
moment nog geen gevolgen.
De IEP eindtoets is goed gemaakt. Geen verrassingen. Een aantal kinderen scoorden boven
verwachting. Cito toetsen starten volgende week. N.a.v. deze toetsen maken we weer analyses. We
blijven scoren boven het landelijk gemiddelde. Er zijn geen zorgen op onderwijskundig gebied.
Er komt een nieuw CITO systeem. ZIEN gaat daar ook onder vallen.
4. Vrijwillige ouder bijdrage; verantwoording afgelopen jaar en vaststellen voor komend
schooljaar.
Er zijn 32 ouders die de ouderbijdrage niet hebben betaald. Dit heeft niet te maken met een taalbarrière.
Er zijn brieven gestuurd met de vraag mensen aan konden geven wat de reden was dat ze de
ouderbijdrage niet betaalden. Hier is ook weinig op gereageerd.
Richard geeft aan dat dit wel effect gaat hebben op de budgetten van de commissies.
De OR geeft aan dat het met de huidige budgetten zou moeten kunnen, zelfs als niet iedereen de
ouderbijdrage betaalt.
De kampbedragen worden ook binnenkort geint. John geeft aan dat hij niet weer of iedereen deze zal
gaan voldoen.
Margreet vraagt of er in de brief aan ouders staat waar het geld voor gebruikt wordt? Dit staat in de brief
geeft John aan.
Ook vraagt Margreet hoe het op dit moment met de TSO staat; op dit moment zijn er vaak te weinig
mensen bij de TSO. Wat gebeurd er met het geld dat over is? John geeft aan dat dit minder in rekening
wordt gebracht bij de ouders.
Caresse geeft aan dat er ook meer incidenten zijn, omdat er geen personeel genoeg is om de groepen
te splitsen.
John gaat bespreken met Gert-Jan om te kunnen kijken hoeveel begeleiders er bij TSO zijn geweest, om
een beeld te krijgen van de financiën omtrent de TSO.

20:15 5. Penningmeester OR, Stephanie, vervult haar rol voor laatste jaar. Hulp gevraagd bij
zoektocht naar vervanger, zodat hij/zij ingewerkt kan worden.
Stephanie heeft bij Jessy aangegeven dat het komende jaar het laatste jaar (2022-2023) is dat ze
penningmeester is bij de OR. Ze is op zoek naar een vervanger, de vraag is of wij daarbij kunnen
helpen zoeken.
John geeft aan dat hij vindt dat hier wel een kleine financiële vergoeding tegenover kan staan.
Sara vraagt of Stephanie op papier kan zetten wat haar rol van penningmeester inhoudt en wat de
tijdsinvestering is. Jessy gaat dit bij Stephanie navragen.
Jessy vraagt wat de volgende stap is? Er wordt een vacature uitgezet.
Andere optie is het zoeken van een administratiekantoor. Jessy vraagt dit na, ter informatie. Dit
koppelt ze terug.
Dit hoeft niet persé een ouder te zijn, maar mag ook een derde persoon zijn.

Rondvraag:
Sara vraagt na wat de naam van de school is; is het de Wereld of de Zevensprong? Op alle officiële
document heten we op dit moment nog de Zevensprong, terwijl naar buiten toe we de naam De
Wereld gebruiken. Sara geeft aan dat het verwarrend is, dit hoort ze ook van andere ouders. Richard
beaamt dit; op sommige dingen (IEP, CITO, schooltenue) staat nog altijd de Zevensprong.
John geeft aan dat statutaire naamsveranderingen lastig is bij de KVK. John geeft aan dat overal waar
de Zevensprong nog is, dit verandert moet worden. Hij gaat dit uitzoeken.
Idee: een opening voor de naam de Wereld, zodat de naam bekender wordt. John gaat hierover
nadenken.
Om 21.19 wordt de vergadering gesloten.

