
  
Notulen MR-vergadering OBS De Tovercirkel     
Datum: Dinsdag 02-11-2021 
Tijd: 19.45 – 21.30 uur   
Locatie: docentenkamer Tovercirkel  
Notulist: Corina 
  

1. Opening en mededelingen   
Geen mededelingen 

 
2. Relevante informatie vanuit Post /GMR /MR mailbox  

We kunnen bij de AOB bijeenkomsten aansluiten als we daar behoefte aan hebben. 
   

3. Notulen vergadering 27-09-2021 

Deze worden aangepast en geplaatst op de website. 

 

4. Continuïteit en kwaliteit onderwijs. 

1 oktober telling: 

Per 1 oktober hebben we 180 kinderen. 8 Kinderen minder dan de vorige telling. Dit heeft 

consequenties voor de formatie van het volgend schooljaar. 

 

Continurooster lestijd in verhouding met groepswerk: 

De leerkrachten geven aan dat het missen van het half uur per dag tijdsdruk geeft. Er zijn 

veel instructies die goed gepland moeten worden. Hier komen ook de verlengde 

instructies bij kijken. Hier zijn de leerkrachten zoekende in. Ze hebben aandacht voor alle 

vakken en ze missen de uitgebreide WO-tijd. De leerkrachten geven aan dat ze goed 

luisteren naar de ervaringen en opmerkingen van de kinderen en ze blijven ook onderling 

met elkaar in gesprek. 

Wat ook meetelt is dat we dit jaar ook gestart zijn met een nieuwe rekenmethode en dat 

we deze goed willen implementeren.  

 

Themaonderzoek: 

Wij hebben bezoek gehad van de inspectie. Dit bezoek stond in het kader van de 

beoordeling van de leskwaliteit in Nederland. De lessen zijn bekeken en de kinderen vanaf 

groep 6 moesten ook de les beoordelen. Dit is bedoeld om data te generen. De data gaat 

naar de overheid om een totaalbeeld te krijgen van de leskwaliteit in Nederland.  

 

Eindadvisering VO. 

We hebben gekeken naar de resultaten van de andere scholen in Malden. De opbrengsten 

en resultaten zijn goed van de Tovercirkel.  

 

5. PR/Communicatie. 

Door corona zijn er toch weer aanpassingen waardoor o.a. open dagen niet door kunnen 

gaan. We gaan kijken hoe andere scholen in Malden hier mee omgaan. 

Een aantal ideeën om meer aandacht te krijgen kunnen zijn: 

- Promo filmpje. 

- Actief op facebook en Instagram. 

- Poster met Tovercirkel logo op kinderdagverblijven. 

- Ideeën van ouders? 

- Acties met Sint / Kerst? Dit komt terug op de agenda. 

 



6. Begroting. 

We hebben gekeken naar de begroting van 2021 en deze voor besproken.  

 

7. Concept jaarverslag MR schooljaar 2020/2021 

Deze is uitgesteld. 

 

 

Volgende MR vergadering is 15 december. 

 

 


