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Mededelingen
1. Schoonmaak
In de vorige vergadering is besproken dat een deel van de leerkrachten vindt dat de
schoonmaak op school onvoldoende wordt uitgevoerd. De toiletten worden tussendoor
wel gedaan. Het idee om overblijfouders of andere vrijwilligers in te zetten, rekent op
onvoldoende draagvlak. Jochem zal met het schoonmaakbedrijf spreken. Het
overkoepelend schoolbestuur SPO heeft de schoonmaak van de scholen aanbesteed.
Mogelijk wordt de schoonmaak op korte termijn door een nieuw schoonmaakbedrijf
uitgevoerd.
2. Continurooster
Er is één ouder bij Jochem geweest om nadere informatie te vragen over het besluit om
het huidige rooster niet om te zetten in een continurooster.
3. Rapporten
Het team heeft tijdens de studiedag het schoolrapport bekeken. Het rapport zal
materieel worden gewijzigd, zodat naast de gebruikelijke beoordeling op de cognitie
(rekenen, taal, lezen en orienterende vakken) ook een beoordeling plaatsvindt op
andere gebieden (gedrag, inzet en motivatie). Hiervoor wordt gewerkt met het
programma Leeruniek.
4. Vragen vanuit ouders
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Een ouder stelde de MR op de hoogte van een onderzoek naar de relatie tussen
schooladviezen van scholen aan leerlingen en de opleidingsniveaus van hun ouders. In
sommige gevallen is er een mismatch tussen de schooladviezen en de definitieve
plaatsing op het voortgezet onderwijs. Jochem geeft aan dat De Cirkel op de hoogte is
van die correlatie. De adviezen worden daarom ook niet uitsluitend door de
groepsleerkracht gedaan, maar gaan altijd in overleg met de leerkracht(en) van groep 7,
de interne begeleider en de directie.
Jochem geeft aan dat ook op De Cirkel soms een mismatch kan voorkomen in de
1
advisering voor het voortgezet onderwijs. Dit kan uiteenlopende oorzaken hebben.
Jochem c.s. blijven dit volgen.
Agenda MR
5. Begroting 2019
De begroting wordt besproken. De komende tijd ontkomt ook De Cirkel niet aan de
politieke realiteit van het personeelstekort en kortingen (bezuinigingen) op de
bekostiging. De gelden voor gewichtenleerlingen zullen stichtingsbreed ruim 30%
teruglopen. De groeimiddelen lopen terug en ook de gelden voor leerlingenzorg zullen
teruglopen. De loonsverhoging per 1 januari jl. wordt niet van rijkswege vergoed, maar
gaat ten laste van het algemene budget. Desalniettemin verwacht de directie dat de
school de bezuinigingen voorlopig kan ondervangen.
6. Verbouwing
De gemeente heeft een beschikking afgegeven voor de sloop van de dependance en de
bouw van vier lokalen op diezelfde locatie.
7. Kwaliteitsonderzoek SPO - vragenlijsten
Jochem constateert dat de vragenlijst door ruim 60% van de respondenten is ingevuld.
Over het algemeen is een positieve lijn herkenbaar. Het rapportcijfer door de kinderen is
een 8,7. Dit ligt 0,5 punt hoger dan op het gemiddelde van de scholen binnen SPO. In de
volgende vergadering kan hier nader op worden ingegaan.
8. Schoolplan
Het schoolplan komt terug in de volgende vergadering. Jochem hanteert de planning om
het schoolplan op 1 juni te uploaden naar de Inspectie. Binnenkort kan de MR rekenen
op de eerste concepttekst ter bespreking.
9. Leden MR PG verkiezing
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Bron:
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/10072/63/Openbare-Basisschool-de-Cirkel/Schooladvies-en-plaatsi
ng-in-het-vervolgonderwijs.
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Jochem zal de aanstaande verkiezing van nieuwe leden in de personeelsgeleding
inbrengen in een teamvergadering. In geval er geen belangstelling is voor een functie in
de MR, zal worden gekeken naar een passende oplossing.

10.Lid GMR - reactie Janet
Vanuit SPO is gevraagd om leden te leveren voor de GMR. Op dit moment is voor de MR
niet duidelijk welke voorwaarden SPO hanteert, waarover wordt vergaderd en welk
soort MR-lid wordt gezocht. Jochem zal SPO hiernaar vragen en stuurt de stukken door
naar Jamila (kandidaat voor de PGMR). Geert zal Janet vragen naar haar belangstelling
voor een functie in de OGMR.
11.Koersplan /Jaarplan lezen / bestuderen
Het koersplan wordt in de vergadering van 5 maart a.s. behandeld.
Jochem streeft ernaar een nieuw jaarplan beschikbaar te hebben vanaf 1 juni 2019.
12.Kwaliteit en kosten / baten overblijf
De kwaliteit van de overblijf is een terugkerend punt op de agenda van de MR. Jamila
geeft aan dat de kwaliteit verbetert. Er zijn drie bijeenkomsten Vreedzame School
geweest. De bijeenkomst Vreedzame Ouder wordt binnenkort georganiseerd om de
mediatoren te trainen.
De kinderen komen nietst tekort. Beweegwijs wordt elke dinsdag georganiseerd tijdens
de overblijf. Donderdag wordt getraind voor de schoolvoetbal. De kleutergroepen
ontvangen 2x kunst, 1x dansen, 1x monkey moves. Daarnaast worden ook lessen
aangeboden in koken, knutselen, fotograferen en journalistiek.
Er zijn ook warmmaaklessen: tijdens de overblijf wordt een activiteit gepromoot uit het
Brede Schoolassortiment.
De eerste les schaken is helaas niet doorgegaan, maar zal nog wel worden gegeven.
Iedere donderdag tot voorjaarsvakantie komt de Speel-mee-bus met ander speelgoed
dan waarover de school beschikt.
Leerkrachten lopen mee met de overblijf voor tips en versterking/ondersteuning van de
overblijfvrijwilligers.
13.Verkeersveiligheid - wijkagent inschakelen
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De verkeersveiligheid is een aanhoudend punt van zorg. In november is de wijkagent
langs geweest om het gedrag van parkerende ouders te controleren. Sommige ouders
zijn beboet voor foutparkeren.
Om de bewustwording onder ouders te vergroten, is een samenwerking aangegaan met
Vrij Verkeer Nederland. VVN zal bijdragen aan de informatievoorziening aan ouders.

14.Kinderen komen te laat op school - deuren sluiten
Om te laat komen tegen te gaan, zal Jochem collega’s indelen om in de ochtend bij de
toegangsdeuren te staan. Hierdoor wordt de bewustwording onder ouders vergroot.
15.Website
De Cirkel beschikt sinds kort over een vernieuwde website. MR-gerelateerde zaken
worden geplaatst onder het tabje Medezeggenschap(sraad).
16.Circulaire teksten
Actiepunt: Dominique zal een stukje schrijven om zich in de circulaire voor te stellen
als nieuw MR-lid.
17.Schoolreis kostenopbouw
Bram van Oers zal de MR inzage geven in de kostenopbouw en begroting van de
ouderraad.
Een groot deel van de ouders heeft de ouderbijdrage voldaan.
De ouderraad heeft kostentechnisch besloten om de ouderbijdrage van jaar T te
besteden in jaar T+1. De MR vindt dat een intelligente oplossing voor de
begrotingsproblematieken.
18.Vergaderscherm verrijdbaar
Voor toekomstige vergaderingen kan gebruik worden gemaakt van een verrijdbaar
vergaderscherm, zodat stukken niet hoeven worden uitgeprint.
Volgende vergaderingen:
● dinsdag 5 maart
● maandag 27 mei
● dinsdag 2 juli
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