
  
Notulen MR-vergadering OBS De Tovercirkel      
Datum:  Donderdag 15 december 2022 
Tijd:  20.00 – 21.45  uur   
Locatie:  Online   
Notulist: Marleen 
Aanwezig: Marlous, Elke, Bregje, Hubert, Saskia 
  

1. Opening en mededelingen 
 

2. Relevante informatie vanuit Post /GMR /MR mailbox  
Geen relevante post 
 

3. Notulen vergadering 10 -11-2022      Bijlage  
Na aanpassingen zijn de notulen goedgekeurd. 
 

4. Continuïteit en kwaliteit onderwijs        Informatief 
Afgelopen periode met Sint  
Kijkavonden zijn succesvol geweest. De sfeer van de kerst is echt in de school zichtbaar en 
voelbaar. In het aanbod en de afstemming met de Oekraïense kinderen is het soms nog 
zoeken. 
 
Teamontwikkeling 
Coöperatief leren heeft tijdens de studiedag aandacht gehad. 
Daarnaast is de schoolontwikkeling van de afgelopen 4 jaar geëvalueerd en is een start 
gemaakt met input voor het nieuwe schoolplan.  
Tijdens de studiedag heeft het team tot slot ook zelf ervaren wat onderzoekend leren is. 
 
Continuïteit van het onderwijs 
Staat iets meer onder druk dan de vorige periode. Morgen voor het eerst weer een groep 
thuis, door een late positieve test.       
    

5. Begroting 2023         Informatief 
Formele begroting moet eerst worden vastgesteld door Conexus voordat hij verder besproken 
wordt in de MR. Volgende keer komt dit terug op de agenda.  
Indeling van de groepen is een puzzel. Verschillende opties staan op papier en dit krijgt een 
vervolg. 1 februari telling pakt dit jaar gunstig uit. Aantal leerlingen blijft gelijk. PR blijft veel 
aandacht hebben.  
 

6. Vakantierooster        Bijlage/Adviserend 
We bekijken het rooster zoals dat er ligt vanuit de landelijke en regionale richtlijnen. 
 
De marge uren zijn vrij in te zetten. Voorstel 4 studiedagen met de vrijdagen voor de vakantie 
om 12 uur uit. Er zijn dan nog wat resturen. We bespreken de mogelijkheden en voorkeuren. 
Voorkeur om vooral onderwijstijd aan de kinderen te geven wordt uitgesproken.  
          

7. SWOT          Informatief 
Verplaatst naar de volgende keer in verband met het online vergaderen.  
         

Vanaf hier is vergadering  besloten  
 

8. Jaarverslag schooljaar 2020/2021     Bijlage via Bregje 
 

9. Communicatie naar de achterban 
 

10. Rondvraag:/ 


