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Notulen 3 juli 2018
De notulen van dinsdag 3 juli 2018 zijn vastgesteld.
Mededelingen
 Jochem deelt mee dat de Inspectie van het Onderwijs onderzoek heeft verricht naar
de eindopbrengsten. De Inspectie concludeert dat er geen risico’s bestaan voor de
kwaliteit op De Cirkel.
 Jochem deelt voorts mee dat met de regeling voor werkdrukverlichting een
onderwijsassistent (Samira) kan worden ingezet voor drie ochtenden per week.
 Geert wil de bekendheid van de MR binnen de school vergroten. Ideeën daarvoor zijn
welkom. Hadewijch zal onder het personeel peilen welke ideeën er zijn voor
verbetering van de PR van de MR.
 Enkele ideeën, die nadere uitwerking behoeven, zijn:
 De MR schrijft geregeld een stukje in de circulaire
 Bij schoolbijeenkomsten zet de MR een informatiestand op, waar de MR-leden
informatie kunnen verstrekken
 Voor nieuwe ouders wordt een welkomstpakket samengesteld, met daarin
informatief materiaal over de MR
 Er wordt tbv de MR een fysieke brieven- of ideeënbus geplaatst in school
Agenda
MR activiteitenplan
Geert en Majid maken een planning van de activiteiten die de MR in schooljaar 20182019 wenst op te pakken. Daarin is in ieder geval aandacht voor:
 het Inspectieonderzoek
 het Koersplan van het schoolbestuur
 het schoolplan










het schooljaarplan
de begroting
het formatieplan
de schoolgids
de jaarrekening
het werktijdenrooster (hangt samen met de wenselijkheid van een
continurooster; er is duidelijkheid gewenst vóór 5 november a.s.)
het MR-reglement
het huishoudelijk reglement

Lerarentekort
Jochem geeft aan dat de formatie op De Cirkel sluitend is. Maar het landelijk tekort aan
bevoegde leerkrachten kan gevolgen hebben voor de continuïteit van het onderwijs op
middellange termijn en kan ook acute gevolgen hebben in het griepseizoen. De school
volgt bij afwezigheid van leerkrachten een protocol met maatrelen, zodat kinderen zo
min mogelijk worden getroffen door de absentie.
Kwaliteit en kosten tussenschoolse opvang
 Eén gezin heeft zich gemeld bij Jamila wegens betalingsproblemen van de
overblijfkosten. Een aantal gezinnen heeft de overblijfkosten van afgelopen
schooljaar nog niet voldaan, maar zijn daarover nog niet in gesprek gegaan met
Jamila. De MR vindt het belangrijk dat ouders de overblijfkosten voldoen, zodat deze
kosten niet ten laste komen van de exploitatie. Anders dan voorgaande jaren zal
actiever moeten worden overlegd met niet-betalende ouders. Ook moet worden
nagedacht over maatregelen tegen niet-betalende ouders. Hadewijch zal onder het
personeel peilen welke ideeën er zijn om ouders te stimuleren tijdig te betalen.
 De kwaliteit van de tussenschoolse opvang kan eenvoudig worden verbeterd. Jochem
noemt een aantal maatregelen:
o De overblijfouders worden getraind in Pedagogisch tact
o De buitenspeeltijden worden herzien, zodat de leerlingen niet allemaal
tegelijk op het schoolplein staan
o Er wordt nagedacht over het aanbieden van Bredeschoolactiviteiten tussen de
middag
o Beweegwijs wordt uitgebreid
o Er komt een gedragsprotocol, zodat er duidelijkheid is voor leerlingen en
begeleiders over het gewenste gedrag tijdens de overblijf.
 Jamila doet een oproep aan ouders voor speelgoedmateriaal voor de overblijvers.
Avondvierdaagse
Anders dan voorgaande jaren, worden de leerlingen de vrijdag na de Avondvierdaagse
op school verwacht. De MR adviseert om de leerlingen die vrijdag vrij te geven, gelet op
de vermoeidheid na het lopen. Jochem neemt dit advies in overweging en komt hier later
op terug.

Verkeersveiligheid
Ondanks vele berichten en waarschuwingen negeert een aantal ouders het stopverbod
langs het schoolplein. Jochem is in overleg met de wijkagent om strenger te handhaven.
Te laat komen
De lessen beginnen stipt om 8:30 uur, maar vele ouders komen te laat. Dit werkt
verstorend en veel kostbare onderwijstijd gaat verloren. Jochem zal het beleid rondom
te laat komen herhalen in de circulaire.
Cursussen voor de MR
Er is een opleidingsbudget voor leden die een cursus willen volgen. Belangstellenden
kunnen zich melden bij Geert.
Huisvesting
Er is vooralsnog geen duidelijkheid over de verbouwing van de school. Jochem komt hier
later op terug.
Website, Facebook
Gelet op de AVG is de Facebookpagina offline gehaald. De website is AVG-proof gemaakt.
Ouders hebben een bezwaarformulier ontvangen, waarop zij hun wensen/bezwaren ten
aanzien van de afbeeldingen van hun kinderen kunnen aangeven.
Circulaire
Geert vraagt de nieuwe MR-leden om een kort stukje te schrijven waarin zij zich
voorstellen aan de lezers.
Informatieavond
Jochem organiseert een ouderbijeenkomst op 24 september a.s. De MR-leden wordt
gevraagd hierbij aanwezig te zijn.
Volgende vergadering
Maandag 5 november, 17:30 uur.

