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Datum:  Dinsdag 17 september 2019 
Notulist: Marlous 
Aanwezig: Corina in den Bosch, Jennifer Kokshoorn, Christine Hermsen, Judith Opland, Marlous  
   Redeker en  Mascha Bies 
 
 

1. Kennismaken MR/Mascha Bies 

Mascha is fijn gestart op de Tovercirkel. Ze moet alleen nog haar tijd verdelen ivm afronding 

directeurstaken op haar vorige school. Vanaf de herfstvakantie fulltime op de Tovercirkel. Ze 

heeft erg veel zin in de periode die komen gaat. 

2. Relevante informatie vanuit post/GMR/MR mailbox 

Scholing voor MR en leden OV op 9 oktober is optie. Jennifer wacht nog op bevestiging. 

3. Continuïteit en kwaliteit onderwijs 

Begrijpend lezen; Bouwen voort op de weg die is ingeslagen. Teksten laten aansluiten op thema 

van wereldoriëntatie. Ze starten samen op de studiedag van 27 september met dit speerpunt en 

gaan daarna in bouwen uiteen om dit verder vorm te geven en goed te borgen. 

Wereldoriëntatie; Verder gaan waarmee is gestart. Da vinci wordt aangehouden als 

bronnenboek. Ze willen meer de diepte in bij een bepaald onderwerp, niet van alles een klein 

beetje. Meer vanuit de kinderen laten komen. Samen met de kinderen een thema bedenken en 

verder uitwerken. Onderzoeksvraag centraal. 

’t Kan; Kleuterbouw start met beredenerend aanbod. In maart is er een taaldag in 

samenwerking met ’t Kan. Voor het Ik-rapport,  met de kinderen in gesprek. Een leerdoel samen 

met het kind bepalen, hoeft niet cognitief te zijn. Wel haalbaar. 

4. SchoolOndersteuningsPlan 

Is goedgekeurd op de vergadering van 13 juni 2018. Komt zodra de website af is, op de website. 

5. Website/Gebruik Social Schools 

Social Schools Uitslag van de enquête was positief. Ouders merken wel verschil in posten. Team 

is hierover in gesprek. Zit ook verschil in communicatie binnen de school. Dit moet meer 

eenduidig.  

 Wel: “Kijk met ons mee in de stamgroep” 

Niet: Geen chatfunctie om te communiceren. Ziekmeldingen, andere belangrijke zaken 

telefonisch. 

De 10 minuten gesprekken worden weer via Social Schools ingepland. 

Website Gerard is bezig met de website vullen. Dit is nog niet klaar. Wanneer het klaar is, kijkt 

Mascha nogmaals mee en komt hij online. 



6. Gebruikersoverleg 

TSO Problemen met het krijgen van mensen voor de TSO. Maandag structureel 1 persoon te 

kort. Er is geen vervangerspool. Situatie is nijpend, er moet gekeken worden naar een oplossing. 

BSO Er is een te kort aan personeel, groepen zitten vol en er worden kinderen geweigerd. Groot 

probleem en geldt niet alleen op de BSO bij de Tovercirkel.  

7. Vacature PMR 

Nog geen nieuwe aanmelding. Voor de herfstvakantie moet het bekend zijn. Er denkt wel een 

teamlid over na. Een leerkracht uit de onderbouw zou fijn zijn zodat alle bouwlagen zijn 

vertegenwoordigd in de PMR.  

8. Organisatie informatiebijeenkomst MR en OV (9 oktober) 

OV heeft aantal ouders die interesse heeft en het leuk vinden om aan te sluiten. MR van de 

Vuurvogel heeft ook vandaag vergadering en dan wordt het besproken om aan te sluiten. 

9. Jaarverslag MR schooljaar 2018/2019 

Jaarverslag moet weer gemaakt worden van afgelopen vergaderschooljaar. Judith heeft 

aangeboden om deze te maken de aankomende tijd. Wanneer deze af is,  wordt het gedeeld op 

de website/bloemetjesbrief. 

10. Jaar- en Activiteitenplan MR schooljaar 2019/2020 

Christine heeft het plan weer up to date gemaakt. Deze is goedgekeurd. Halverwege het 

schooljaar wordt het plan geëvalueerd en gekeken of we het plan moeten bijstellen. 

11. Communicatie naar de achterban 

Nieuwe foto is gemaakt. 

De tekst voor op de website hebben we samen doorlopen en is goedgekeurd. 

 

 

 

 


