
  
Agenda met notulen MR-vergadering OBS De Tovercirkel     
Datum: Maandag 27 september 2021 
  

1. Opening en mededelingen   
Geen mededelingen 

 
2. Relevante informatie vanuit Post /GMR /MR mailbox  

  Algemene onderwijs bond: We kunnen deelnemen aan verschillende bijeenkomsten 
Mail ouder: tv tijdens het eten bij het overblijven is een zorg. Eten en tv kijken 
tegelijk zou overgewicht in de hand werken. 
Mascha: Waarom is de mail niet eerst naar de leerkracht gegaan? Tv kijken mag, 
maar op school zijn er andere afspraken. 
Marlous stuurt de ze ouder een mailtje met het antwoord dat er op school 
educatieve programma’s gekeken mogen worden, maar dat er altijd eerst tijd is om 
rustig te eten. Ook zet ze erin dat ze voortaan eerst even dit soort dingen met de 
leerkracht kan bespreken. 

 
3. Continuïteit en kwaliteit onderwijs   

• Terugblik 1e schoolweken     Informatief  
• Onrust bij de Vlindertuin/Vissenkom   Informatief 
• Nieuw protocol Corona      Informatief 
• Speerpunten/ontwikkelingen  schooljaar 2021/2022  Informatief  

    zie bijlages  
 
Terugblik 1ste schoolweken: 
Leerkrachten: 
Continurooster is even wennen voor kinderen en leerkrachten. Kamp was geweldig. 
Op beide kampen is alles goed gegaan. Continurooster is even stoeien, hoe krijgen we alle vakken in 
deze tijd, kinderen pakken het makkelijk op. 
Ook wennen aan het nieuwe rooster, veel instructies en altijd bezig. 
Ouders: Dochter in 2/3, ouders waren eerst niet zo blij, maar kind is heel blij dus ouders nu ook 
Voor de kinderen is het goed. Sommige missen het thuis eten 
Gepeild op het schoolplein: blij met het rooster, wel af en toe zorgen over of het eten op komt 
Kinderen: Kinderen vielen eerst over niet de woensdagmiddag vrij, maar weegt niet op tegen de 
dagen dat ze om 14.00 uur uit zijn. 
Tussentijds rooster evalueren met ouders. 
 
Onrust bij de Vlindertuin/Vissenkom: 
Onrust over (de miscommunicatie over) het overzetten van 7 vlinders naar de vissen na de kerst. 
Ouder heeft namens meerdere ouders een mail gestuurd. Verder van 1 andere ouder een 
persoonlijke reactie gehad. 
Ouders hebben vooral behoefte aan uitleg. 
Dinsdag 28 september hebben de Vissen de ouderkring, Mascha zit erbij om uitleg te geven. Het lijkt 
alsof het op dit moment rustig is. 



Ouders van de kinderen die naar de Vissen gaan zijn uitgenodigd om voor de Kerst bijgepraat te 
worden. 
 
Nieuw protocol corona 
Veel blijft hetzelfde, 1,5m is aangepast. Niet meer de hele klas in quarantaine, tenzij het er 3 of meer 
zijn, maar dit is altijd al bij virusinfecties. 
Conexus is bezorgt over de komende herfst/winter. Vervangingspoule is leeg. 
School heeft splitsing gemaakt tussen wegbrengen en overig (vieringen, oudergesprekken, 
schoolplein) Wegbrengrooster blijft in stand, bij de rest mogen ouders weer aanwezig zijn. 
Reactie ouders: snappen het dat school het op deze manier invult.  
Mascha communiceert dit deze week via Social Schools met alle ouders. 
 
Speerpunten/ontwikkelingen schooljaar 2021/2022 

1. Verandering is dat we met 4 vakgroepen gaan werken 
a. Creatief 
b. Wereld oriëntatie 
c. Taal (taallijnen) 
d. Rekenen (nieuwe methode) afspraak dat we allemaal echt op papier gaan werken, 

Snappet is er nu uit. Zicht krijgen op de strategieën van de kinderen 
 

2. ’t Kan blijft een doorlopend speerpunt. 
3. Rapportage.  

Vanuit kb begonnen met Dapto, helemaal ingevoerd, toen werd de licentie ingetrokken. Nu 
verder kijken ook schoolbreed. Er zijn schoolbreed ook punten van aandacht. 

4. Levelwerk in de stamgroep blijft aandachtspunt 
 
Vraag ouders: zijn er punten die hiertussen staan die met de audit van voor de zomervakantie te 
maken hebben? 
Punten die naar voren kwamen uit de audit waren vooral didactisch. 
 
Vrijdag 1 oktober op de studiedag komt er een deskundige die ons mee neemt in de nieuwe methode 
van rekenen. 
 
Schoolgids:  
Kion TSO moet er nog uit gehaald worden, Snappet ook.  
Stukje over gescheiden ouders moet het woordje juridisch bij.  
Benaming van de kringen veranderd.  
Op de laatste bladzijde: waarom wordt Veilig Thuis niet genoemd? Is een erg verouderd stukje. 
Actuele gegevens eindtoets wordt verwezen naar de schoolleiding, staat verderop toch vermeld. 
Vraag ouder: waarom wordt de eindcito wel landelijk vergeleken en niet met de scholen in Malden? 
Is het niet handig om dat te vermelden? (Ouders zijn meer geïnteresseerd in het type onderwijs, niet 
zo zeer in scores. Op “scholen op de kaart”  (site) kun je het zelf vergelijken.) 
 
 

4. Werkdrukverminderingsgelden    
 Besluitvormend 

zie bijlage 
Werkverdelingsgelden is een bedrag per kind op 1-10-2020. Dit jaar minder kinderen, dus minder 
geld en ook nog een opgenomen in ons tekort bij Conexus. 
Budget wordt op een studiedag met team besproken, waar willen we het aan uit geven?  
We bekostigen van dit budget ook de IB-er en een teamlid (puur administratief, heeft geen 
consequenties voor mobiliteit) 



Vragen vanuit andere ouders over verantwoording NPO gelden: staat in de notulen van de MR, daar 
kunnen ouders het ook terug vinden. 
 
   

5. Tovercirkel 50 jaar      Informatief 
School bestaat 50 jaar in 21/22. Is het iets voor in de MR om daarin mee te denken?  
Organisatie: er is geen geld begroot, hoe komen we aan budget? Zijn er ideeën? Even meedenken is 
fijn. 

1. Sponsoring 
2. Statiegeld 
3. Markt om te verkopen 

  
  
Vanaf hier is de vergadering besloten 

 


