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

Donderdag 10 december 2020
19.45 – 22.00 uur
online via MS Teams
Corina
Bregje, Christine, Corina, Jennifer, Judith, Mascha en Marlous

19.45 – 20.45 Kennismaken en informatie uitwisselen geïnteresseerden voor Oudergeleding MR
20.45 – 22.00 MR vergadering.
1. Relevante informatie vanuit Post/GMR/MR mailbox.
Geen bijzonderheden vanuit post of GMR. Zijn wel problemen met het mailadres van de MR. Berichten
kunnen niet meer naar een persoonlijk adres worden doorgestuurd waardoor foutmelding ontstaat.
Doorsturen van berichten is uitgeschakeld en daarmee is melding wellicht ook weg.
2. Notulen vergadering 28-10-2020.
Punt 4 wordt aangepast, 1 oktober telling is 188 kinderen. De notulen zijn goedgekeurd en worden op de
website geplaatst.
3. Continuïteit en kwaliteit onderwijs.
 Terug- en vooruitblik onderwijs tijdens corona.
Leerkrachten missen de ouders in de school, de kleine en korte contacten. We zouden ze graag een
kijkje in de klas willen geven. Het filmpje op Social Schools (impressie kerstsfeer) werd door ouders
zeer gewaardeerd. Er zijn ook zorgen en onrust bij ouders. Ze geven aan dat ze zoveel missen maar
hebben ook begrip voor de situatie. Ook zij missen het contact in de school. Continu wordt er
gedacht aan en in oplossingen hoe het beste om te kunnen gaan met deze situatie. Alert zijn en
blijven is belangrijk. Als ouders willen sparren , meedenken dan kunnen zij contact met Mascha
opnemen. Idee is om ouders uit te nodigen om met ons in gesprek te gaan, maar dat is nog niet
gebeurd.
4. Opleiding en training
Vooralsnog is er vanuit de leden nog geen interesse om een training te volgen.
Judith heeft in november een cursus gevolgd vanuit de MR; MR en begroting. Ze heeft haar kennis en
expertise opgehaald en dit gedeeld met de MR.

5. Begroting 2021.
Mascha neemt de MR mee in de tot standkoming van de begroting en deelt een aantal belangrijke
punten vanuit het bestuur:
o Werken met een nieuw systeem Capisci, momenteel nog geen gebundelde info voor MR
o De schoolbegroting dient neutraal te zijn (een nulresultaat) met als doel dat Conexus meer
transparantie krijgt in haar middelen.
o (Her-) Investeringen worden voor de duur van de begroting meegenomen. Zo is er goed zicht op de
benodigde liquiditeit.
o Groei- of krimp van het aantal leerlingen en de effecten daarvan worden voor de komende 5 jaar
meegenomen. Dit is een eis van de Inspectie: we moeten 5 jaar vooruit kijken.
o Werkdrukmiddelen zijn onderdeel van de rijksbijdragen. Het betreft geoormerkt geld waarbij
besteding met het team en MR afgestemd moet worden en achteraf dient verantwoording afgelegd
te worden in het jaarverslag.
o Iedere school draagt hetzelfde percentage af van de rijks bekostiging
o voor het bestuurskantoor en de boven schoolse kosten.
o Dotatie groot onderhoud, dit bedrag is naar rato gelijk voor alle scholen.
Zo wordt voorkomen dat scholen met een sterk verouderd gebouw veel hogere onderhoudskosten
hebben dan scholen met een nieuw(er) pand. Bij scholen die in een huurpand zitten is de huur
opgenomen in de begroting.
o In het voorjaar 2021 stelt iedere school een formatieplan op.
Vervolgens wordt de begroting op hoofdlijnen besproken en staan we stil bij:
 Ontwikkeling leerlingen aantal en dus ook formatie (meerjarenperspectief)
 Het aantal groepen
 Inzet werkdrukverminderingsmiddelen
 Belangrijke investeringen
Gezien deze punten geldt voor onze school dat er volgend schooljaar een groep af moet. We hebben een
dalend aantal leerlingen. Er komen wel nieuwe aanmeldingen binnen. Volgend schooljaar zullen er 7
groepen zijn op de Tovercirkel. Er worden ook investeringen gedaan rondom ICT, laptops en nieuwe
leermethodes; wij kijken naar een nieuwe methode voor rekenen.

6. Ontwikkeling TSO.
Er zijn ons verschillende scenario’s van de TSO voorgelegd. Dit zijn ideeën van KION over hoe de TSO
ingevuld zou kunnen worden. Aan de OV zouden we kunnen vragen of en in hoeverre er
ouderparticipatie ingezet kan worden. De school is voor de TSO niet verplicht om (weer) met KION in zee
te gaan. Onderzocht moet worden welke alternatieven er zijn. Ook moet er rekening gehouden worden
met de onderwijstijd. Deze informatie wordt z.s.m. gedeeld met het team.
Er is bij ouders behoefte aan meer informatie omtrent de ontwikkelingen en gevolgen voor volgens
schooljaar. Er komt meer informatie via de bloemetjesbrief en de intentie is ook om begin 2021 m.b.t.
een (online) presentatie en/of enquête te betrekken.
I.v.m. de complexiteit en impact voor team, leerlingen en ouders vindt er op 12 januari een extra MR
vergadering plaats om verder na te denken over de invulling van de TSO en afspraken m.b.t. de
communicatie.
7. Invulling onderwijstijd.
I.v.m. de tijd wordt dit agendapunt verzet naar het extra overleg en op de agenda van de volgende MR
vergadering op 25 januari.

