
 

Notulen MR-vergadering OBS De Tovercirkel     

Datum:  Dinsdag 22 maart 2022 

Aanwezig: Bregje, Corina, Marlous, Mascha, Hubert en Jenna 

Notulist: Jenna 

 

Agendapunten: 

1. Relevante informatie vanuit post/MR mailbox/GMR 

Geen post of mail.  

2. Notulen vergadering 31 januari 2022 

De notulen zijn goedgekeurd met een paar kleine aanpassingen.  

3. Continuïteit en kwaliteit onderwijs 

Het valt op dit moment mee met het naar huis sturen van de groepen. De consequentie is wel dat 

vervanging wordt ingezet vanuit de NPO gelden en dat dit ten koste gaat van de extra begeleiding.  

Er speelt een langdurig invalprobleem bij de Uilen op de woensdag. De onderwijsassistent heeft de 

afgelopen weken regelmatig de groep gedraaid. Het is lastig om altijd een passende oplossing te vinden.  

Het implementeren van de nieuwe rekenmethode is goed gegaan. Er wordt gewerkt met een kijkwijzer om 

te zien of collega’s op dezelfde manier met de methode werken. De focus ligt naast het implementeren van 

de methode ook op het automatiseren.  

Het werken met het continurooster is meer gewend binnen het team.  

4. Begroting 2022 

De begroting is goedgekeurd door Conexus. Onderaan de streep is er een positief resultaat. De instroom 

van de komende jaren heeft veel invloed op de begroting (leerlingenaantal).  

5. Groepsindeling  

Er is ruimte voor zeven stamgroepen, dit is toegezegd door het bestuur. De concept groepsindeling voor 

2022/2023 is met de MR gedeeld en hier is akkoord op gegeven.  

6. Subsidies 

- De werkdrukverminderingsgelden: hier wordt nu een deel van de formatie uit bekostigd, o.a. de 

vakleerkracht gym en de intern begeleider.  

- NPO gelden: vanuit deze gelden wordt o.a. deels het vervangingstekort bekostigd. Er is een plan 

geschreven voor de gemeente t.b.v. de inzet van de NPO gelden, o.a. op inzet sociaal emotioneel gebied 

m.b.t. de gevolgen van corona. Het plan is goedgekeurd door de gemeente en de gelden zijn toegekend 

aan school.  



- Voucher gelden: t.b.v. het zoveel mogelijk integreren van het speciaal onderwijs in het reguliere 

onderwijs.  

 

De MR heeft uitleg gehad over de verschillende subsidies en de inzet hiervan. Voor de komende jaren is dit 

rond.  

7. Informatie avond / open dag 

De informatie avond staat gepland op woensdag 23 maart. De school is er klaar voor.  

De open dag (vrijdag 25 maart) worden ouders zoveel mogelijk rondgeleid door leerlingen van de 

leerlingenraad. Er is dan ook een ouder van de OV aanwezig.  

8. Nieuwe MR leden 

Wegens langdurige ziekte van een teamlid en wegens verhuizing van een ouder is de MR op zoek naar 

nieuwe leden. Wegens praktische overwegingen wordt ervoor gekozen om na de zomervakantie te starten 

met het werven van nieuwe leden. Tot de zomervakantie bestaat de MR uit twee teamleden en twee 

ouders.  

Dit punt wordt verder uitgesteld naar de volgende vergadering.  

Besloten deel  

9. PR 

De poster voor de open dag zijn uitgedeeld aan de oudste kinderen en hangt al bij diverse huizen achter 

het raam. De poster is ook gedeeld op de Facebook pagina. De poster hangt ook in een aantal winkels en 

staat in het regio krantje.  

10. Communicatie naar achterban 

Hubert schrijft een stukje voor in de bloemetjesbrief.  

  


