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Jaarverslag Medezeggenschapsraad OBS De Tovercirkel 2020-2021 
 
Hierbij presenteert de MR het jaarverslag over het schooljaar 2020/2021. In dit schooljaar heeft de MR 10 keer 
vergaderd. Deze vergaderingen vonden zowel fysiek als digitaal plaats. Dit verslag begint met de samenstelling van 
de MR. Vervolgens komen de onderwerpen aan bod die het afgelopen schooljaar binnen de MR zijn besproken. 
 
Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR)  

De MR bestaat uit de volgende leden: 

Teamgeleding 

• Corina Hermsen  

• Jennifer Kokshoorn 

• Bregje Maas 
Oudergeleding 

• Christine Hermsen (voorzitter) 

• Judith Opland 

• Marlous Redeker 
 
Speerpunten MR 
Aan het begin van ieder schooljaar worden de speerpunten voor het nieuwe schooljaar besproken en vastgelegd in 
een jaar- /activiteitenplan waarin ook de begroting en planning staat vermeld. 2x per schooljaar, halverwege en aan 
het einde, vindt een evaluatie van ons jaar - /activiteitenplan plaats. Deze evaluaties worden vastgelegd in een 
document en zijn terug te vinden op de website.  
 
Kennis en expertise 
Judith heeft een cursus gedaan MR en begroting, haar bevindingen heeft zij gedeeld tijdens de vergadering met de 
MR. 
 
Gezamenlijke Medezeggenschap Raad (GMR) 
Conexus is het bevoegd gezag over 31 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in 
de gemeenten Heumen en Nijmegen. Binnen die scholen is inspraak geregeld via de wet WMS. De 
Medezeggenschap Raden hebben inspraak in zaken die betrekking hebben op de eigen school. De Gezamenlijke 
Medezeggenschap Raad behartigt alle boven schoolse belangen voor alle 31 scholen. Via de website van de GMR 
(www.conexus.nu) zijn de notulen van de vergaderingen van de GMR te lezen. Op deze manier volgt de MR de 
ontwikkelingen binnen de GMR. Er is het afgelopen jaar alleen via mail contact geweest met de GMR, de notulen en 
verslagen staan op de site van de GMR.   
 
Besproken onderwerpen/aandachtspunten van de MR in het schooljaar 2019-2020: 
 
Bij aanvang van dit schooljaar werden we geconfronteerd met de slechte bezetting rondom de TSO. KION 
Broodnodig kreeg de bezetting niet meer rond en het team van de Tovercirkel heeft om toe beurt bijgesprongen 
tijdens het eten met de kinderen. Verder in het schooljaar heeft KION Broodnodig aangegeven te gaan stoppen.  
Hierdoor moest de Tovercirkel op zoek naar een oplossing voor het nieuwe schooljaar. 
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Vanuit het bestuur Conexus is het verzoek gekomen om de onderwijstijd aan te passen op de Tovercirkel. Op de 
Tovercirkel volgden de kinderen teveel lesuren per jaar volgens de landelijke norm.  
 
Bovenstaande onderwerpen hebben gezorgd voor een traject met betrekking tot schooltijden. Omdat dit in 
schooljaar 2017/2018 ook aan bod is gekomen, maar uiteindelijk niet is doorgegaan wegens onvoldoende draagvlak, 
is er een uiterst zorgvuldig traject gestart voor zowel leerkrachten als ouders. Verschillende vergaderingen met het 
team, een informatie bijeenkomst, een ouderavond, enquête, extra MR vergaderingen etc. hebben er uiteindelijk 
voor gezorgd dat vanaf schooljaar 2021/2022 een continurooster zal zijn op de Tovercirkel.  
 
Vaste agendapunt op de agenda is de begroting en het aantal leerlingen. Krimp van het aantal leerlingen zet door en 
dit is zorgelijk. Er is veel aandacht voor het imago en herken- en zichtbaarheid van de Tovercirkel. Met de komst van 
Covid -19 hebben de open ochtenden helaas niet meer kunnen plaatsvinden. Echter gaan de rondleidingen, op 
gepaste wijze wel door. Het dalende aantal kinderen heeft ook een impact op de groepsindeling. De MR heeft 
hierover meegedacht en advies uitgebracht.  
 
Dit schooljaar was er veel aandacht voor de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs. Met de komst van Covid-
19, staat het onderwijs op de Tovercirkel voor ongekende uitdagingen. De MR heeft haar vergaderingen zowel fysiek 
als digitaal gehouden en had veel en intensief contact over de maatregelen en de gevolgen/impact hiervan op 
leerkrachten, ouders en vooral de leerlingen. De MR is goed en tijdig betrokken voor overleg, advies of instemming 
bij de ontwikkelingen en besluiten die in de coronaperiode door de school zijn genomen. Gelukkig is de Tovercirkel 
met grote inzet van leerkrachten, leerlingen en ouders erin geslaagd om het onderwijs doorgang te laten vinden. Het 
team is zich blijven ontwikkelen in het onderwijs geven op afstand. Iedereen heeft er het beste van gemaakt in deze 
onzekere omstandigheden en het heeft ook veel moois voor de toekomst opgeleverd.  
 
Twee leden van de oudergeleding, Judith Opland en Christine Hermsen, en één lid van de personeelsgeleding, 
Jennifer Kokshoorn, hebben begin van het schooljaar aangegeven te stoppen na dit schooljaar. Binnen het team van 
de tovercirkel heeft Ellen Mulders aangegeven het stokje over te nemen van Jennifer in het nieuwe schooljaar. Ellen 
heeft ervaring binnen de MR op de tovercirkel.  
Voor het invullen van de twee plekken in de oudergeleding is een oproep geplaatst in de bloemetjesbrief, hier 
hebben vier ouders kenbaar gemaakt interesse te hebben in deze functie. Na een kennismaking met de MR hebben 
de vier ouders onderling besloten welke twee ouders volgend schooljaar zitting nemen in de MR. Vanaf schooljaar 
2021-2022 zijn Jenna Derks en Hubert Adriaans de nieuwe leden van de oudergeleding. Marlous Redeker neemt de 
taak van voorzitter over van Christine Hermsen.  
 
 
December 2021 
 
Vastgesteld door MR op ……. 


