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Jaarverslag Medezeggenschapsraad OBS De Tovercirkel 2019-2020 
 
Hierbij presenteert de MR het jaarverslag over het schooljaar 2019/2020. In dit schooljaar heeft de MR 9 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)  

Vorig schooljaar is de vacature voor een PMR-lid ingevuld. De MR bestaat uit de volgende leden: 

Teamgeleding 

• Corina Hermsen  

• Jennifer Kokshoorn 

• Bregje Maas (nieuw PMR lid) 
Oudergeleding 

• Christine Hermsen (voorzitter) 

• Judith Opland 

• Marlous Redeker 
 
Kennis en expertise MR 
In januari heeft de MR via de website de QuickScan Medezeggenschapsraad uitgevoerd. Deze scan bestond uit een 
aantal vragen over diverse onderwerpen.  Op basis van de scan heeft de MR een rapportage ontvangen. Deze 
rapportage heeft ons inzicht gegeven in waar het goed gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn. Op vele fronten is 
de MR momenteel goed bezig. Verbeter-/aandachtpunten zijn de overlegstructuur en aandacht voor het proces 
(vastleggen van) de instemming en/of advies.  
 
In oktober heeft de voltallige MR samen met 2 leden uit de OV een workshop vanuit het VOO (vereniging openbaar 

onderwijs) gevolgd. Tijdens de workshop werden 2 belangrijke onderwerpen besproken, te weten; communicatie 

met de achterban en samenwerking in de MR en/of OV. Het was een interessante en inspirerende avond waarbij 

diverse handreikingen zijn aangereikt en er ervaringen zijn uitgewisseld.  

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.  
 
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.  
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In oktober 2019 zijn de 2 bestuurders van Conexus ontslagen. Een interim bestuurder, Hans Tromp, was aangesteld 
om de periode te overbruggen tot er een nieuw bestuur is aangesteld. Helaas is de heer Tromp begin 2020 
overleden. Momenteel bestaat het bestuur uit interim J.P. Brink en F. van Winkelen. Het proces om een nieuw 
bestuur aan te stellen is nog in volle gang. 
 
Besproken onderwerpen/aandachtspunten van de MR in het schooljaar 2019-2020: 
 
Dit schooljaar gestart met een nieuwe directeur en de samenwerking verloopt prettig en goed. De MR heeft 
vertrouwen in een goede samenwerking waarbij de continuïteit en kwaliteit van het (Jenaplan) onderwijs op de 
Tovercirkel de juiste aandacht krijgt.  
 
Structureel neemt een oudergeleding van de MR deel aan het gebruikersoverleg waarbij de TSO en BSO samen met 
de school afspraken maakt om alles goed te laten verlopen. Relevante punten die hieruit naar voren komen, zijn 
vervolgens in de MR besproken en indien nodig geeft de MR adviezen. 
 
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. Diverse PR-
activiteiten zijn gestart, waaronder meer zichtbaarheid op Facebook, een nieuwe schoolfolder en de OpenHuis 
ochtenden voor ouders van potentiële nieuwe leerlingen. Deze ochtenden blijken succesvol en worden 
gewaardeerd. Met de komst van Covid -19 hebben de open ochtenden helaas niet meer kunnen plaatsvinden. 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. Vooral de 2e helft van het 
schooljaar met de komst van Covid-19. Iedereen is sinds maart 2020 geconfronteerd met ongekende uitdagingen. De 
MR heeft haar vergaderingen vanaf maart 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. Iedereen heeft er het beste van gemaakt in deze onzekere omstandigheden en 
het heeft ook veel moois voor de toekomst opgeleverd.  
 
 
Oktober 2020 
 
Vastgesteld door MR op 28-10-2020 


