
 

Notulen MR-vergadering OBS De Tovercirkel   

Datum:  woensdag 28 - 04 - 2021 

Tijd:  19.45 – 21.30 uur  

Aanwezig: Bregje, Christine, Jennifer, Judith, Mascha, Marlous, Corina, Jenna en Hubert (aspirant lid)  

Notulist: Corina 

 

1. Welkom Hubert en Jenna. 
 

2. Relevante informatie/ nagekomen stukken uit post / mailbox GMR 
Op woensdagavond 19 mei is de jaarvergadering vanuit de VOO voor MR leden. Deze is online. Als er 
interesse is,  kan je contact opnemen met Christine. 
 

3. Notulen vergadering 16 mei 2021. 
Met een kleine aanpassing zijn de notulen akkoord. De notulen worden op de website geplaatst. 
 

4. Onderwijstijd en ontwikkeling TSO. 
Mascha vraagt instemming aan de oudergeleding van de MR voor aanpassing van de onderwijstijd en dus 
ook schooltijden met ingang van schooljaar 2021-2022. Dit houdt in het 5 gelijke dagen model van 8.30 – 
14.00 uur i.c.m. dat alle kinderen op school o.l.v. het team een half uur overblijven. Met uitzondering van 
groep 1-4: zij gaan op vrijdag tot 12.00 uur naar school. 

 

De enquête heeft een respons van 92%, waarmee het een goede afspiegeling van onze school is. De 

resultaten van de enquête en de input van de informatieavond worden uitgebreid besproken en 

geëvalueerd.  Uit de enquête blijkt dat er een meerderheid is voor het 5-gelijke dagen model. De resultaten 

zijn inmiddels ook besproken in en met het team.  De MR komt tot de conclusie dat er bij alle betrokkenen, 

dus team én ouders, een voorkeur is voor het 5 gelijke dagen model en besluit de oudergeleding instemming 

te gaan geven om de schooltijden conform het voorstel aan te passen.  

 

Bij de besluitvorming is ook rekening gehouden met het voortbestaan van de school en het 

Jenaplanonderwijs in en rondom de gemeente Heumen. Dit is ook in lijn met de mening van het team. 

Samen vinden we dat de doorlopende lijn op school tussen het kind en de leerkracht essentieel is en met het 

5 gelijke dagen model geborgd blijft.  

 

Voor veel ouders is het belangrijk dat er snel duidelijkheid kom en daarmee is communicatie voor de 

meivakantie essentieel. De oudergeleding zorgt dat Mascha donderdag 29 april schriftelijk op de hoogte 

wordt gesteld van ons besluit om instemming te geven. De communicatie aan ouders doen we gezamenlijk.   

 
 
 
 
 
 
 



5. Continuïteit en kwaliteit onderwijs. 

 Waar staan we nu: 
Covid-19 blijft in de omgeving, Ouders die besmet raken, kinderen die in quarantaine moeten en soms 
een klas… 

 Waardering voor het team; zij pakken de draad snel op als er een kind thuis komt te zitten. Het kind kan 
direct aansluiten vanuit thuis. 

 Het testen door de GGD op school werd zeer gewaardeerd door ouders.  

 Er zijn nog geen sneltesten, deze worden mondjesmaat geleverd. Het doen van een sneltest is 
vrijblijvend voor leerkrachten. 
 

6. Formatieplan. 
Mascha is nog druk bezig met invullen danwel vormgeven van het formatieplan.  
De groepsindeling voor volgend schooljaar is : 1-2, 2-3, 3-4, 2x 5-6 en 2x 7-8. 
 
Volgend schooljaar komt er waarschijnlijk weer een grote groep kleuters aan het einde van het schooljaar. 
Dat is nu ook het geval bij de vlinders. Na de meivakantie komen er extra handen in de groepen van de 
vissen en vlinders. Er kunnen 2 onderwijsassistentes worden ingezet. Deze zijn 6 uur per week beschikbaar. 
 
Meer informatie volgt in de volgende vergadering of na de studiedag op 22 juni.  
 

7. Werkdrukverminderingsgelden. 
Dit agendapunt komt terug op de studiedag van 22 juni. 
 

8. Terugkoppeling Subsidies en Nationaal Programma Onderwijs. 
Mascha informeert ons hierover als dit nodig mocht zijn. 
 

9. PR. 
Mascha geeft regelmatig rondleidingen en er zijn ook aanmeldingen. Er komen ook verhuis kinderen bij. 

 
 


