Notulen MR-vergadering OBS De Tovercirkel
Datum:
Tijd:
Locatie:

Maandag 25 mei 2020
19.45 – 21.30 uur
via Teams

Aanwezig:

Corina in den Bosch, Christine Hermsen, Jennifer Kokshoorn, Judith Opland, Marlous
Redeker, Mascha Bies
Bregje Maas

Notulist:

1. Welkom en mededelingen
2. Relevante informatie vanuit de post/GMR/MR mailbox
Geen/weinig mails, alleen nieuwsbrief VOO, hebben we allemaal gehad.
3. Notulen vergadering 6 april:
Na wat aanpassingen zijn de notulen goedgekeurd.
Alleen notulen reguliere vergaderingen komen op website. Notulen/aantekeningen
extra vergaderingen (icm corona) alleen voor gebruik en archief MR.
4. Continuïteit en kwaliteit onderwijs
 Terugblik/evaluatie PvA onderwijs met 1,5m afstand
leerkrachten: sommige groepen zijn groot i.v.m. de noodopvang, de 1,5m is heel
lastig te houden. Ze lopen ook aan tegen tijdsdruk, veel instructies, strakke tijden
voor het buitenspelen.
Wat betreft ventilatie, ramen in de klassen staan open en deur ook. Ook de deuren
naar de pleinen staan open en de tussendeuren.
Halen/brengen van de kinderen gaat heel goed en rustig! Ouders houden zich goed
aan de afspraken. Iedereen neemt zijn/haar verantwoordelijkheid.
27 mei komen er landelijke richtlijnen voor het opengaan na 8 juni, bestuur kijkt er
dan eerst naar, dan kijken we als TC verder en koppelen we dit terug naar de MR.
Vanuit ouders weinig klachten, positieve reacties, m.n. over communicatie. Vanuit
OB vragen ouders zich af of de kinderen wel genoeg werk krijgen voor thuis, ook
i.v.m. de vrije woensdag. De structuur is er meer uit.

 Bezetting/indeling groepen volgend schooljaar
Het is niet vanzelfsprekend dat de leerkrachten volgend schooljaar staan waar ze nu
staan.
Groepsindeling is bekend (1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 7-8), nu nog de poppetjes
op de “goede” plek. Levelwerk gaat de groepen in, is geen ruimte /formatie voor
Weinig kleuters aangemeld tot januari (4) en veel uitstroom groep 8 (meer dan 30)
Heeft dit met corona te maken? Er krimpen in Malden 3 van de 4 scholen, alleen de
Regenboog groeit.
Mascha denkt nog na over een open inloopmoment voor ouders. Moet dan wel op
inschrijving gaan
 Hoe gaat de school om met overgaan/blijven zitten en de overgang naar VO?
Overgaan/blijven zitten: Als kind een bespreekgeval is, zijn de gesprekken al in
januari geweest.
Overgang naar VO: Cito groep 8 ging niet door. Overige groepen: overwogen wordt
of de eindtoets misschien wordt verzet naar oktober 2020 en dan in januari 2021 de
middentoetsen afnemen. Als LOVS wordt afgenomen, dan mag hij niet als resultaat
gezien worden.
5. Werkdrukverminderingsgelden
Schuiven we door naar de volgende vergadering, 24 juni.
6. Vormingsonderwijs HVO/GVO 2020-2021
Stopgezet tijdens de sluiting in verband met corona. We mochten nu geen groepen
mixen, vandaar geen fysieke lessen. Misschien na 8 juni wel weer.
Mascha heeft overleg met Hanneke en Sandra. Veel afmeldingen gedurende dit
schooljaar bij GVO. Moeten we voor GVO en HVO de klassen op de kop zetten. Kan
het evt na schooltijd. (mag dat??) Er zijn ook openbare scholen die geen HVO/GVO
onderwijs aanbieden. Mascha koppelt terug in volgende vergadering.
7. Jaarkalender schooljaar 2020-2021
Schuiven we door naar de volgende vergadering, 24 juni.
8. Evaluatie schooljaarplan
Schuiven we door naar de volgende vergadering, 24 juni.
9. PR/naamsbekendheid Tovercirkel
We moeten proberen een moment en vorm te vinden om ouders wel dat kijkje in de
school te geven. Hier hebben ouders behoefte aan en helpt (positief) bij het maken
van de keuze.
10. Overlegstructuur en frequentie MR 2020-2021
Overlegstructuur volgend jaar zo houden, Christine maakt voorstel voor volgend
schooljaar.

11. Tussenevaluatie jaar- en activiteitenplan
Bij punt 3 van het activiteitenplan (Samenwerking tussen TSO/BSO en school) wordt
de evaluatie ingevuld na het laatste overleg met TSO/BSO op 5 juni 2020. Judith
communiceert dit met Christine.
Twee PMR leden en een ouder geven aan dat ze langer dan 3 jaar in de MR zitten.
Officieel moet er na 3 jaar gerouleerd worden, maar we moeten wel oppassen dat
niet in 1 keer alle leden gewisseld gaan worden. Het is fijn als kennis en ervaring
geborgd blijft en niet in één keer wegvalt. De leerkrachten geven aan dat ze niet per
se de MR willen verlaten. De ouder geeft aan nog max. 2 jaar te willen aanblijven.
Alle leden die eruit (mogen) gaan kunnen aangeven dat ze vervangen mogen worden
en afhankelijk van de reactie(s) hierop kunnen eventueel verdere stappen worden
ondernomen. Misschien goed om voor volgend jaar hier verder over na te denken en
ouder(s) en leerkracht(en) te gaan werven.
12. Communicatie naar achterban
Christine zorgt ervoor dat de tussenevaluatie wordt aangepast en op website komt.

