
	Notulen	Medezeggenschapsraad	OBS	De	Cirkel	|	Online	vergadering	
 Dinsdag 21 juni 2022 | 17:30-20:00 
	Vastgesteld	23	juni	2022	

	Aanwezig:	
	Oudergeleding	  Majid El Khayami, Ernst-Jan Bergman,  Wilko de Lang 
	Personeel	  Jamila Zarraa, Margreet de Jong, Annette  Lust, Mandy Eksteen 
	Directie	  Marja Hamers 

	Afwezig:	
	Oudergeleding	  Carly ter Doest 

	1.	 	Opening	
 Margreet opent de vergadering. 

	2.	 	Mededelingen	
 Carly is vandaag helaas verhinderd wegens ziekte. 

	3.	 	Agenda	
	a.	 	Formatieplan	2022-2023	

 Marja heeft het concept-formatieplan erg laat voorgelegd aan de MR. Door 
 omstandigheden kon het niet eerder. 
 Het formatieplan bepaalt de inzet van de personele middelen in het schooljaar 
 2022-2023. Vanwege de leerlingendaling in 2021, ontvangt de school dit jaar veel 
 minder bekostiging. Dit heeft ertoe geleid dat er moest worden bezuinigd op 
 onderwijsondersteunend personeel. De school ontkomt niet aan een 
 noodgedwongen overplaatsing van een collega. Er is  geen sprake van ontslag  , de 
 betrokken collega heeft een bestuursaanstelling en zal elders binnen de scholen van 
 het bestuur worden ingezet. 
	Afspraak:	de	PMR	stemt	voorwaardelijk	in	met	het	formatieplan.	Voorwaarden	zijn:	

	-	 	dat	de	verbetersuggesties	van	de	MR	worden	overgenomen	en	verwerkt	in	de	
	nieuwe	versie,	en	

	-	 	dat	uiterlijk	29	juni	a.s.	om	17:00	uur	overwegende	bezwaren	worden	
	ingediend	bij	Marja.	Als	na	de	deadline	géén	sprake	is	van	overwegende	
	bezwaren,	wordt	het	formatieplan	geacht	te	zijn	aangenomen	met	instemming	
	van	de	PMR.	

	b.	 	Schoolgids	2022-2023	
 De schoolgids is ook dit jaar opnieuw gemaakt in het moeilijk werkbare format van 
 Vensters, en het is grotendeels vooraf ingevuld door het bestuur. Dit biedt weinig 
 ruimte en gelegenheid voor een “eigen inkleuring”. Marja geeft de MR daarom mee 
 dat de eigen schoolwebsite zal worden gebruikt om de school te onderscheiden en 
 promoten. 
 Het vakantierooster en studiedagen zijn duidelijk in de schoolgids opgenomen. 
 De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage blijft onveranderd op € 47,50 per kind 
 per jaar. Ouders kunnen de U-pas inzetten voor dit doeleinde. 
	Afspraak:	de	OMR	stemt	voorwaardelijk	in	met	de	schoolgids.	Voorwaarden	zijn:	

	-	 	dat	de	verbetersuggesties	van	de	MR	worden	overgenomen	en	verwerkt	in	de	
	nieuwe	versie,	en	dat	uiterlijk	29	juni	a.s.	om	17:00	uur	overwegende	bezwaren	



	worden	ingediend	bij	Marja.	Als	na	de	deadline	géén	sprake	is	van	overwegende	
	bezwaren,	wordt	schoolgids	geacht	te	zijn	aangenomen	met	instemming	van	de	
	OMR.	

	c.	 	Kosten	voor	overblijf	2022-2023	
 In verband met de gewijzigde schooltijden, is de grote pauze anders georganiseerd. 
 Er wordt gewerkt met 4 pedagogisch professionals en 13 vrijwilligers. Op de 
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn er 12 begeleiders aanwezig om de 
 pauze in goede banen te leiden. 
 De vrijwilligers worden getraind en volgen cursussen om hun taak te kunnen 
 uitvoeren. Aan de ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 90 per kind 
 per jaar. Ouders kunnen de U-pas inzetten voor dit doeleinde. 
	Afspraak:	de	OMR	stemt	in	met	de	hoogte	van	de	vrijwillige	ouderbijdrage	voor	het	
	overblijven.	

	d.	 	MR	Jaarplanning	
 De MR heeft de wens uitgesproken of afwisselend op dinsdag en woensdag te 
 vergaderen. Majid stuurt de MR een voorstel voor het activiteitenplan, inclusief 
 vergaderdata en begroting. Na vaststelling, wordt deze aan Marja doorgezonden. 

	e.	 	MR	Jaarverslag	
 De MR heeft het jaarverslag vastgesteld. 

	f.	 	MR	taakverdeling	
 De taakverdeling wordt via de e-mail afgewikkeld. 

	4.	 	Sluiting	
 Margreet sluit de vergadering om 20:00. 


