
 

Notulen MR-vergadering OBS De Tovercirkel 

Datum:  Donderdag 4 maart 2020 
Tijd:  19.45 – 21.30 uur 
Locatie:  docentenkamer Tovercirkel 
 
Aanwezig:  Corina in den Bosch, Christine Hermsen, Jennifer Kokshoorn, Judith Opland, Marlous Redeker, 

Mascha Bies 
Afwezig:  Bregje Maas 
 
Notulist: Judith 

 

1. Welkom en mededelingen: mailbox 
Ter kennisgeving wordt brief m.b.t. Tarieven TSO Broodnodig gemeente Heumen (m.i.v. 01/08/2020) 
ingebracht. Verder zijn er geen bijzonderheden. 
 

2. Relevante informatie vanuit Post /GMR /MR mailbox 
Via mail in één keer zestal notulen van GMR ontvangen. Opmerkelijk dat deze notulen ons zo laat bereiken, 
ze stonden namelijk ook niet op hun website. Vraag van ons aan GMR om hun notulen sneller met ons te 
delen. Christine zal dit met hen bespreken. 
 
Aankomende week zal waarschijnlijk een nieuwe interim bestuurder/tijdelijke voorzitter CvB voor Conexus 
worden benoemd. Deze interim bestuurder zal in principe aanblijven totdat een vaste nieuwe voorzitter CvB 
is gevonden. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit nog voor de zomervakantie plaatsvinden. 
 

3. Notulen MR vergadering 16 januari 2020 
Notulen is na kleine aanpassingen akkoord en kan op de website worden geplaatst. 
 

4. Continuïteit en kwaliteit onderwijs 

• Bezetting groepen 
Formatie opties voor schooljaar 2020/2021 worden besproken. Het blijkt een moeilijke puzzel te 
worden om alles rond te krijgen. 
 

5. Werkdrukverminderingsgelden 

Er wordt gekeken hoe dit volgend jaar ingezet kan worden. Een optimale inzet van de 

werkdrukverminderingsgelden zal mede afhankelijk zijn van de uiteindelijke personele bezetting. 

 

6. Stand van zaken Begroting 2020 

Het dalende leerlingenaantal op de Tovercirkel en het relatief grote bestaande tekort heeft grote 

consequenties voor de huidige begroting. Het zal gevolgen hebben voor het aantal stamgroepen, 

personeelsbezetting en keuzes in ambulante tijd. 

 

7. PR: 

Op zaterdag 14 maart staat de Open Dag gepland. MR-leden zullen dan aanwezig zijn. De aansluitende week 

kunnen toekomstige ouders/kinderen tijdens een zogenaamde Open Inloop een kijkje op de Tovercirkel 

komen nemen. Een gezamenlijke advertentie met de andere basisscholen uit Malden is inmiddels geregeld. 



Op de kinderdagverblijven zijn flyers van de Tovercirkel uitgedeeld. Alle kinderen van school krijgen een 

poster mee die thuis opgehangen kan worden. Via SocialSchools zal hierover een apart bericht worden 

verstuurd. 

 

Vanaf hier is de vergadering besloten: 

8. Communicatie naar achterban 
Momenteel zijn er geen nieuwe zaken om te vermelden. 
 


