
  
  

  
Agenda MR-vergadering OBS De Tovercirkel      
Datum:  Woensdag 15 december 2021  
Tijd:  19.45 – 21.30  uur   
Locatie:  online via Teams   
Notulist: Ellen 
  

1. Relevante informatie vanuit Post /GMR /MR mailbox  
Er is geen post 

2. Notulen vergadering 02 -11-2021      Bijlage  
De Notulen zijn goed gekeurd 
De Notulen van september missen nog. Bregje gaat hier achteraan. 

3. Continuïteit en kwaliteit onderwijs   
- Terug- en vooruit blik onderwijs tijdens corona     Informatief  

In de klassen is het nog te doen met het onderwijs. Het online onderwijs loopt wel, elke dag 
wel iemand online. 
Wel wordt geconstateerd dat de NPO ondersteuning nu al weken voor de groepen staan. 
Voorkeur vanuit Directie is geen groepen naar huis sturen, intern oplossen gaat voor. 
Collega’s werken extra en collega’s op NPO gelden worden ingezet soms ook stagiaires en 
onderwijsassistenten. Het team stelt zich flexibel op. 
Ouders geven complimenten over hoe we het online onderwijs vorm geven. 
Extra week kerstvakantie, wel noodopvang 

- Er gaat vanavond een brief naar de ouders over de noodopvang, deze is goedgekeurd door 
de MR 

- Daarnaast nog een brief van de gemeente Nijmegen welke is aangepast voor Malden. 
- We wachten af hoeveel aanmeldingen er zijn voor de noodopvang, wanneer dat bekend is 

maken we een compleet plan. Donderdagavond moeten ouders dit uiterlijk laten weten. 
De kerstviering wordt naar voren gehaald en wordt nu vrijdagaanstaande al gevierd. 

 
 
Vanaf hier is vergadering  besloten  
 

4. Jaarverslag schooljaar 2020/2021      Bijlage 
Het jaarverslag is goed gekeurd en mag op de website 

5. Begroting 2022         Informatief  
We kunnen volgend jaar 7 stamgroepen behouden, we krimpen echter wel in 
leerlingaantallen.  Iedereen met een aanstelling kan blijven. 
We gaan van een 1 oktober telling naar een 1 februari telling.  Dit is voor ons gunstig.  
De NPO gelden zijn veilig en de bemensing die daar nu op staat. Er is nog wat ruimte over 
binnen het NPO-geld, er wordt gedacht aan een conciërge. Er is ook budget voor het 50-jarig 
bestaan. De begroting is ingediend hij moet nog wel worden goedgekeurd. Voor volgend jaar 
ziet het ervoor nu goed uit. Eind december/ Januari weten we meer. 
Wanneer deze is goed gekeurd gaan we kijken naar de groepsindeling.  



6. Communicatie en PR 
Marlous maakt een stukje voor de bloemetjesbrief 
Er zijn nog wel rondleidingen. Mascha heeft nog niet geïnformeerd hoe de andere scholen in 
Malden de open dag vorm gaan geven. 
Er hangen nog wel schermen in het winkelcentrum! Marlous informeert of we daar een keer 
iets op kunnen zetten. 

               Mascha heeft een stukje in de Gemeentegids geplaats met Logo van de school. 
               Er staat nu op de website dat we ook FB en Instagram hebben. 

 50 jarig bestaan is een goed moment voor schoolpromotie. Vanuit de Mr is eind dit          
schooljaar wellicht een beter moment dan begin volgend schooljaar. 

7. Rondvraag 
Mr budget, we kopen van een deel van het budget vvv bonnen, die we later dit jaar in 
kunnen zetten bijvoorbeeld voor het 50-jarig jubileum. Mascha regelt de bonnen. 

                
 


