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Notulen Medezeggenschapsraad OBS De Cirkel
Woensdag 18 januari 2023 | 17:30-19:30
Vastgesteld 27 januari 2023

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

Afwezig:
-

1. Opening

Jamila opent de vergadering.

2. Nieuw MR-lid

Manon den Hertog is het nieuwste PMR-lid. Zij is leerkracht voor groep 6 en hoopt een leuke en
leerzame tijd te mogen doormaken als MR-functionaris.

3. Onderwijsinspectie

Op 24 januari a.s. komt de Inspectie onderzoek doen naar de onderwijskwaliteit binnen SPO, op
de indicatoren Onderwijsproces, Veiligheid en schoolklimaat en Onderwijsresultaten. Marja geeft
aan dat de school uit een moeilijke periode komt, waarin veiligheid en onderwijsresultaten erg
onder druk kwamen te staan. Marja geeft aan dat de school nog hard onderweg is om te komen
tot de beoogde onderwijskwaliteit maar dat de school daar nu nog niet is. Zij geeft aan dat er tijd
nodig is om de verbeteringen werkelijkheid te zien worden.

Marja zal een of meerdere ouderbijeenkomsten organiseren om ouders te informeren over de
verbeteringen. Deze presentatie zal tevoren met de MR worden voorbereid. De MR wordt in de
gelegenheid gesteld om te reageren.

4. Verkeersveiligheid

De werkgroep van ouders en leerkrachten die zich bezighield met de verkeersveiligheid is tegen
een bureaucratische muur gestuit: de gemeente kan helaas geen medewerking verlenen aan
een structurele oplossing. De werkgroep heeft zich erbij neergelegd dat er niet kan worden
gehandhaafd en dat de oplossing meer in de sfeer ligt van het voorlichten en weerbaar maken
van de kinderen, dan in de sfeer van het aanspreken van ouders.

Het onderwerp blijft een zorg van de school, maar niet meer van de MR specifiek.

5. Evaluatie schooltijdenwijziging

Marja is voornemens om middels een vragenlijst/enquête te polsen welke praktische, financiële
en organisatorische gevolgen de schooltijdenwijziging heeft gehad.

De vragenlijst wordt vanuit de schoolleiding gestuurd. In februari is een testronde met de MR,
om uit te proberen. In maart wordt de vragenlijst dan uitgezet.
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6. Ouderavonden

Er is een ouderavond op 30 maart over Onderwijs en opvoeden, waarbij ouders diverse
workshops/gastlezingen kunnen bijwonen om te worden geïnformeerd.

7. Personeel: ziekte en afwezigheid

Marja zal de communicatie richting ouders completer en concreter maken, zodat voor ouders
heel duidelijk is waar ze aan toe zijn.

8. Vergaderschema MR

Hebben we de vergaderingen op het juiste moment in het schooljaar staan gezien planning in
het jaar van de school?

Dinsdag 21 maart 2023
17.30-19.30

● Ontwikkelingen GMR
● Stand van zaken formatie
● Werving en selectie in verband met vacatures
● Inventarisatie scholingswensen MR
● Jamila: terugkoppeling over betaling ouderbijdrage en

overblijfgeld
● OR: terugkoppeling over besteding vrijwillige

ouderbijdrage, vaststelling begroting/plan voor
volgend schooljaar (instemming ouders)

● Vervolg (evt. herstelopdracht) Inspectieonderzoek
● Overige zaken vanuit directie

Woensdag 17 mei 2023
17.30-19.30

● Vaststelling schoolgids 2023-2024 (instemming
ouders)

● Aflopende termijnen MR

Dinsdag 20 juni 2023
17.30-19.30

● Nnb

9. Gezamenlijke online werkomgeving MR

Marja heeft Cloudwise gevraagd om een veilige omgeving in te richten waarin de MR kan
samenwerken. Door miscommunicatie is deze nog niet operationeel. Dit wordt spoedig opgelost.

Notulen Medezeggenschapsraad OBS De Cirkel
Woensdag 18 januari 2023
Vastgesteld 27 januari 2023


