
Notulen Medezeggenschapsraad OBS De Cirkel | Online vergadering
Woensdag 19 januari 2022 | 17:30-19:00
Vastgesteld woensdag 26 januari 2022

Aanwezig:

Oudergeleding Majid El Khayami, Carly ter Doest, Ernst-Jan Bergman
Personeel Jamila Zarraa, Margreet de Jong, Annette Lust, Mandy Eksteen
Directie Marja Hamers

1. Opening

Margreet opent de vergadering en heet Ernst-Jan van harte welkom in de oudergeleding van de MR.

2. Mededelingen
a. Mandy sluit later aan bij de vergadering. Zij zal komend schooljaar Margreet

vervangen, die dan met pensioen gaat.
b. De GMR wil graag dat er deelnemers komen van De Cirkel voor de Ronde

Tafelgesprekken.
c. De GMR zoekt leden voor de Ondersteuningsplanraad, het medezeggenschapsorgaan

van het Samenwerkingsverband. Kandidaten kunnen zich melden per mail.

3. Nieuw rooster
In het team is een inventarisatie gedaan van de wensen omtrent het lesrooster en met name over de
duur van de middagpauze. Over het algemeen vindt het team een verkorting van de middagpauze
wenselijk. De onderwijskwaliteit zou baat hebben bij een kortere pauze en een eerder vertrek van
de kinderen: er blijft meer tijd over voor lesvoorbereiding, samen onderwijs maken, etc.

De MR is van mening dat de voorgestelde wijzigingen erg ingrijpend kunnen zijn, zodat ouders
vroegtijdig moeten worden geïnformeerd en geraadpleegd. Onder die voorwaarden is invoering van
eventuele nieuwe schooltijden per 1 augustus 2022 op zich realistisch haalbaar.

Marja en Carly komen hier spoedig op terug. Vlak voor de vakantie wordt een eerste
informatiebijeenkomst georganiseerd en daarna wellicht een tweede.

4. Kwaliteitskaarten
De MR wordt gevraagd te reageren op de kwaliteitskaarten. Vanuit de ouders is er niet per se
behoefte om de kwaliteitskaarten in de vastgestelde, gedetailleerde te publiceren/delen, maar in een
beknopte, samengevatte versie.

5. Website
Op de achtergrond is de nieuwe website ontwikkeld. Deze wordt nog verder ontwikkeld en zal dan
de huidige website vervangen. Marja vraagt de MR om feedback.

6. Personeel en formatie volgend jaar en groepen
Er is nog steeds sprake van een enorm lerarentekort. Voor groep 3 staat een vacature open.

De begroting die vorige keer is besproken, is intussen bijgesteld. Er is kennelijk minder bekostiging:
het bestuur ontvangt geld voor 12 groepen, en dus niet voor 13.



7. Stand van zaken verkeersveiligheid
Bart Hospes heeft nog geen nieuws, maar komt bij ons terug als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

8. Stand van zaken alternatieve pauzetijden
De pauzes zijn verkort, en zouden moeten leiden tot minder onrust tussen leerlingen.

9. Sluiting
Margreet sluit de vergadering om 19:00 u.



Notulen Medezeggenschapsraad OBS De Cirkel
Dinsdag 16 november 2021
Vastgesteld maandag 22 november 2021

Aanwezig:

Oudergeleding Lydia Pars, Majid El Khayami, Carly ter Doest
Personeel Jamila Zarraa, Margreet de Jong, Annette Lust
Directie Marja Hamers

10. Opening

Margreet opent de vergadering.

11. Agenda
a. Afscheid Lydia

De MR neemt vandaag helaas afscheid van Lydia. Er zal worden gezocht naar een
nieuwe ouder die de zetel van Lydia kan overnemen voor de resterende zittingsduur.

b. Schoolfruit
Team wordt geraadpleegd over de wenselijkheid van schoolfruit.

c. Begroting
Marja loopt de begroting door en geeft een toelichting op de onderdelen. De
begroting is onderwerp van de adviesbevoegdheid van de MR. De MR zal uiterlijk 23
november per mail reageren.

d. Kwaliteitskaarten
De kwaliteitskaarten zijn in concept klaar. Ze worden voorgelegd aan het team om ze
nader te verfijnen. Team geeft aan behoefte te hebben aan een duidelijk stappenplan,
met een grote kans op een succesvolle uitkomst. Schoolleiding zal de conceptkaarten
met het team bespreken. De MR zal tzt de definitieve conceptversies ontvangen.

e. Alternatieve pauzetijden
Er is regelmatig onrust bij het overblijven tussen de middag. Schoolleiding wil een
experiment invoeren: de pauze verkorten van 45 minuten naar 30 minuten. Deze
interventie duurt tot de voorjaarsvakantie. Verwachting is dat de onrust hiermee
wordt verminderd, aangezien dit vaak in het laatste kwartier ontstaat.

f. Schooltijden
Team zegt overwegend te willen kiezen voor een kortere schooldag, om hogere
kwaliteit onderwijs te kunnen bieden. Dit is aanleiding om de schooltijden te
heroverwegen. Schoolleiding zal drie voorstellen uitwerken om voor te leggen aan
team en ouders.

g. Verkeersveiligheid
Geen nieuwe ontwikkelingen.

h. Voortgangsgesprekken
Er is veel onrust op de school en het team heeft het erg druk met alle ontwikkelingen
en veranderingen. Schoolleiding heeft besloten om voorlopig geen
voortgangsgesprekken in te plannen. Ouders die graag een gesprek willen met de
leerkracht, kunnen daar wel om vragen bij hun leerkracht. Doordat ouders echter



weinig horen/ zien over de voortgang van de kinderen wordt gekeken naar
alternatieven om ouders hierover te informeren in de toekomst.

i. Nieuwe website
Schoolleiding heeft een nieuw webdomein aangemaakt. Er wordt nu gewerkt aan de
website, die naar verwachting live gaat in januari.

j. Nieuwsflits
Carly maakt een leuke samenvatting van de MR-bijeenkomst voor de eerstvolgende
Nieuwsflits.

k. Terugkoppeling GMR
- Thea en Eric gaan met pensioen. Anko van Hoepen wordt de nieuwe

bestuursvoorzitter.
- Advies GMR:

Bovenschoolse afdracht gelden Nationaal Plan Onderwijs: bestuur houdt
komend jaar 50 euro per leerling van de NPO-middelen in, om onvoorziene
personele risico’s te kunnen opvangen. Als deze voorziening niet wordt
uitgeput, vloeit het geld terug naar de scholen. Een jaar later wordt
geëvalueerd of 50 euro voldoende was of niet.

- Instemming GMR: Aanpassing mr-statuut: formele aanpassing. Het
MR-statuut dient na twee jaar opnieuw te worden vastgesteld. Geen
bijzonderheden.

- Vraag: CvB vindt een goede professionele uitoefening van het lidmaatschap
van de MR belangrijk. Ieder MR-lid kan kosteloos een cursus volgen bij VOO.

- Instemming PGMR:
- Arbeidsmarkttoelage: PGMR wordt gevraagd om instemming te verlenen

voor een voorstel om aan personeel de scholen die het betreft een toelage te
geven.

- Aanpassing gesprekscyclus: van formeel ingestoken gesprek naar een
ontwikkelingsgericht gesprek. Nadruk op leren, ontwikkelen en samen beter
worden, vakmanschap.

- Functieboek: functieomschrijving leraren L10, L11 en L12.
- Aanpassing vergoeding verplaatsingskosten: vergoeding volledige reiskosten

tot 50 km enkele reis. Dit is aantrekkelijker dan wat voordien gold.
- Aanpassing managementstatuut: toevoeging artikel 7 inzake

directeurenoverleg DOPO.

l. Vacature OMR-lid
Er wordt een nieuwe oproep geplaatst voor de werving van een OMR-lid.

12. Sluiting

Margreet sluit de vergadering.

Actie Wie Wanneer

Aanmelden voor MR-cursus Carly en Jamila (ieder afzonderlijk
mogelijk)

Vóór 1 januari

Ouders werven voor de
beschikbare zetel in de OMR

Majid schrijft tekst Uiterlijk 25 november

https://voo.nl/cursussen/medezeggenschap/mr-start


Medezeggenschapsraad OBS De Cirkel
Notulen | dinsdag 28 september 2021
Concept

Aanwezig:
Oudergeleding Lydia Pars, Majid El Khayami, Carly ter Doest
Personeel Jamila Zarraa, Margreet de Jong, Annette Lust
Directie Marja Hamers

1. Opening
Margreet opent de vergadering.

2. Jaarplanning

Marja vraagt de jaarplanning van SPO op, zodat de MR de eigen jaarplanning er omheen kan
plannen.

Verkeersveiligheid

Lydia mailt Bart terug, met een woord van dank en het verzoek om de MR regelmatig te informeren
over ontwikkelingen.

Schoolreis

Leerkracht moet de schoolreis voor de eigen klas organiseren.
Marja zal onderzoeken of de financiën (bijv. het innen van de ouderbijdrage) volledig kan worden
losgekoppeld van de schoolrekening.

Continurooster

De directie zal het onderzoek naar de haalbaarheid van invoering van het continurooster heropenen.
Op vrijdag 15 oktober a.s. wordt het team bevraagd naar hun voorkeuren en worden opties
voorgelegd.

ACTIE: Schooltijdenwijziging katern sturen naar de mr-leden.
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