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Aanwezig:
Ouders Ernst-Jan Bergman, Majid El Khayami, Wilko de Lang
Personeel Jamila Zarraa, Annette Lust
Schoolleiding Marja Hamers

Afwezig:
-

1. Opening
Majid opent de vergadering.

2. Agenda
a. Kennismaking met ouderraad Majid

■ Vandaag zijn Otto en Nienke te gast om nader kennis te maken en te praten over:
waar staat de MR voor.
De MR is gesprekspartner van het bestuur. In de praktijk worden de overleggen
bijgewoond door de schoolleider namens het bestuur. De MR heeft drie rechten:
recht op overleg, initiatiefrecht en recht op informatie. De rol van de MR bij de
activiteiten van de OR ziet met name op de hoogte en de bestemming van de
ouderbijdrage.

■ De OR wil de ouderbijdrage van € 47,50 besteden als volgt:
1. € 30,00 voor de schoolreis
2. € 17,50 voor de activiteiten

■ De OR is nog aan het bedenken hoe om te gaan met de kosten voor
sinterklaascadeaus.

■ De OR schuift aan bij de MR-vergadering van maart of mei
■ De OR wordt gevraagd om rekening te houden met de studiedagen van het

nieuwe jaar, m.n. waar het gaat om de Vierdaagse.
■ De OR wordt gevraagd mee te denken over de groenvoorziening (zie hierna)

b. Vergroening schoolplein Ernst Jan
De wens van ouders is om meer groen en schaduw te realiseren op het schoolplein. De
MR en OR bieden alle medewerking toe. Marja geeft aan dat niet duidelijk is of er budget
is voor eventuele plannen. Wel is duidelijk dat er vanuit schoolleiding geen prioritering kan
worden gegeven aan de groenvoorziening: er liggen grotere projecten voor en bovendien
is het schoolplein recent opgeleverd. De MR geeft de schoolleiding mee om de wensen
omtrent groenvoorziening en andere opties voor het creëren van schaduw toch mee te
nemen.

c. Vacature PMR Majid
Door het vertrek van Mandy is er een openstaande vacature in de PMR. Marja zal binnen
het team aandacht vragen voor de vacature.

d. Interne rolverdeling MR Majid
De MR heeft Ernst-Jan aangewezen als voorzitter van de MR, en Majid als secretaris.

e. Evaluatie gewijzigde schooltijden Marja
De MR is het met de schoolleiding eens dat het nu wellicht nog te vroeg is voor een
evaluatie van de invoering en gevolgen van de schooltijdenwijziging. De evaluatie wordt
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gepland in het voorjaar.
■ Marja bereidt een vragenlijst/enquête voor om te polsen welke praktische,

financiële en organisatorische gevolgen de schooltijdenwijziging heeft gehad.
1. Hoe vindt het team dat het gaat?
2. Hoe vinden ouders dat het gaat?
3. Hoe vinden kinderen dat het gaat?
4. Komen kinderen/ouders beter op tijd?
5. Welke gevolgen heeft de wijziging voor de leerkrachten (formatie en

groepsindeling)?
6. Welke gevolgen heeft de wijziging voor de kwaliteit van het onderwijs?
7. Is de onrust van het opstarten na de grote pauze verdwenen?
8. Is de effectieve leertijd verhoogd?
9. Is de onrust van de conflicten tijdens de grote pauze verdwenen?
10. Hebben de kinderen voldoende tijd om hun lunch te eten?
11. Ervaart het team nog werkdruk?
12. Zijn er ouders vertrokken voor, tijdens of na invoering van de nieuwe

tijden?
13. Zijn er opvallendheden in de samenwerking met de

kinderopvangorganisaties?
14. Etc.

f. Corona-protocol Marja
De school beschikt over een draaiboek voor de komende Coronaperiode. De MR heeft er
kennis van genomen.

g. Jaarplan evaluatie Marja
De MR vindt het jaarplan duidelijk. Het onderdeel ouderbetrokkenheid komt wat karig over
op de oudergeleding. Het is wenselijk om aan het eind van het jaar terug te kijken op de
invulling van ouderbetrokkenheid.

h. Terugkoppeling ontwikkelingen GMR Majid
■ De vergaderdata voor de GMR van dit schooljaar zijn:

1. 6 december 2022
2. 14 maart 2023
3. 13 juni 2023

■ Er werden twee nieuwe personen geïntroduceerd:
1. Anne Margreet Woltjer, CvB lid (samen met Anko van Hoepen)

(Anko richt zich m.n. op Financiën en Huisvesting, en Anne Margreet op
Onderwijs en Personeel)

2. Linda Osman, bestuurssecretaris
■ Op de agenda stond een stemming over HR Beleid. Maar al gauw werd

geconstateerd dat niet duidelijk is waarover precies instemming van de PGMR
wordt verlangd, bovendien ontbrak het inschalings-/beloningsbeleid. De
stemming over HR Beleid wordt doorgeschoven naar december, zodat het
bestuur in de tussentijd duidelijkheid kan geven.

■ Mededelingen CvB:
1. Koersplan loopt dit jaar af en wordt gewijzigd.
2. Diverse vacatures op schoolleiding. Bestuur heeft werving in gang gezet.

Er wordt intern en extern geworven.Op ICT ook vacature. Wordt nu
extern uitbesteed, tegen erg hoge kosten.

3. Er wordt gezocht naar twee typen ICT'er: een handige Harry en een
strateeg.

4. Begroting komt in december in de GMR-vergadering. Dit jaar wordt de
tekst verkort en beleidsrijker gemaakt. Per domein een paragraaf wat de
wens is om te bereiken en daarbij de financiële dekking.
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5. Bestuur vindt armoede een belangrijk thema (denk aan ontbijt voor
kinderen). Bestuur is met gemeente en andere besturen in gesprek over
subsidie (rijke schooldag). Voor Kanaleneiland, Zuilen&Ondiep en
Overvecht komt extra geld voor deze thema's.

6. Het Katholieke Schoolbestuur is ingetrokken in het gebouw van SPO, op
een eigen verdieping.

7. Schoonmaak is een dure taak. Dus aanbesteden is belangrijk. Dat kan
gevolgen hebben voor scholen. Door aanbesteden komen meerdere
dienstverleners in aanmerking voor gunning.

8. Op 16 november is er een WMS congres voor mr-leden. Ieder die dat wil
kan zich aanmelden bij Willem van de GMR.

■ Reorganisatie GMR: bestuur heeft ideeën over hoe GMR kan worden
gereorganiseerd. Doel is om de GMR effectiever te maken, te verkleinen en te
professionaliseren.
ACTIE Majid zal namens MR De Cirkel aandachtspunten mailen aan de
(secretaris van de) GMR.

i. Vormingsonderwijs Majid
Artikel 50 van de Wet op het Primair Onderwijs biedt ouders die bewust kiezen voor
openbaar onderwijs voor hun kind, maar wel graag willen dat hun kind kennismaakt met
een of meer levensbeschouwingen, en/of het belangrijk vinden dat de school aandacht
geeft aan de levensvragen van het kind de mogelijkheid godsdienstonderwijs of
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te ontvangen. In 2020 is er een aanvraag gedaan
voor vormingsonderwijs, maar het vormingsonderwijs is nog niet georganiseerd. Hoe
denkt schoolleiding over vormingsonderwijs? Schoolleiding ziet praktische bezwaren voor
aanbieden vormingsonderwijs om roostertechnische redenen, maar ook principiële
bezwaren om één of enkele godsdiensten of levensbeschouwingen uit te lichten en zou
liever alle wereldgodsdiensten en levensbeschouwingen aanbieden, op een praktische
manier.

j. Rondvraag
Sommige ouders geven aan dat er te weinig tijd is voor het rustig kunnen nuttigen van de
lunch. Reactie Marja: deze signalen hebben haar niet bereikt. Verzoek aan MR: ouders
graag doorverwijzen naar de groepsleerkracht en als dat niet leidt tot een bevredigende
uitkomst, doorverwijzen naar Marja.

3. Sluiting
Majid sluit de vergadering om 19.30.

4. Volgende overleggen

Dinsdag 15 november 2022 17:30-19:30

Woensdag 18 januari 2023 17:30-19:30

Dinsdag 21 maart 2023 17:30-19:30

Woensdag 17 mei 2023 17:30-19:30

Dinsdag 20 juni 2023 17:30-19:30
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