Jaarverslag 2018-2019
Medezeggenschapsraad OBS De Cirkel

3 juli 2019

Voorwoord
Namens de MR van basisschool De Cirkel bied ik u het MR-jaarverslag aan over schooljaar
2018-2019. Hierin vindt u alle onderwerpen die de MR dit schooljaar heeft behandeld. De
meeste informatie in dit jaar jaarverslag heeft ook reeds gestaan in de notulen die we
regelmatig op de vernieuwde website publiceren.
De samenstelling van de MR was voor schooljaar 2018-2019 als volgt:
Oudergeleding:
Geert Eshuis
Dominique Huzen
Majid El Khayami

Personeelsgeleding:
Hadewijch van der Mullen
Sabina van den Ham
Jamila Zarraa

Dit zijn ook de mensen met wie we komend schooljaar de medezeggenschap zullen invullen.
Wij hebben begin van dit schooljaar afscheid genomen van twee leden uit de oudergeleding,
te weten Rosan van der Aa en Fauzia el Hankouri. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor
de leerlingen, ouders en de school als gemeenschap. Wij danken hen hierbij nogmaals voor
alle inspanningen en resultaten die zij hebben bereikt, én voor het vertrouwen dat zij hebben
uitgesproken in de nieuw toegetreden ouders Dominique Huzen en Majid El Khayami.
Wij hopen ook voor 2019-2020 een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan het
onderwijs op basisschool De Cirkel!
Namens de MR,
Geert Eshuis
Voorzitter van de MR, tevens lid van de oudergeleding
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Overzicht vergaderingen
1.

Maandag 24 september 2018, MR-vergadering

Algemene zaken
 De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek verricht naar de eindopbrengsten en
concludeert dat er geen risico’s bestaan voor de onderwijskwaliteit.
 Het team heeft ertoe besloten om de gelden voor werkdrukverlichting aan te wenden voor
een onderwijsassistent die kan worden ingezet voor drie ochtenden per week.
 Ondanks het landelijk tekort aan bevoegde leerkrachten is de formatie op De Cirkel
sluitend. De school kent bij een tekort van leerkrachten een protocol met maatregelen,
zodat kinderen zo min mogelijk worden getroffen door afwezigheid van de leerkracht.
Middagpauze en tussenschoolse opvang
 De Cirkel kent een lange middagpauze. Het team vindt het belangrijk om die tijd te
kunnen benutten voor intercollegiale contacten. Voor ouders die hun kinderen in de
middagpauze niet thuis kunnen opvangen, is er tussenschoolse opvang in het leven
geroepen. In schooljaar 2017-2018 zijn niet alle overblijfkosten voldaan, zodat deze
kosten ten laste zijn gebracht van de exploitatie.
 De kwaliteit van de tussenschoolse opvang is verbeterd door de overblijfouders te trainen
in Vreedzaam en is er een gedragsprotocol opgesteld, zodat er duidelijkheid is voor
leerlingen en begeleiders over het gewenste gedrag tijdens de overblijf.
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.
Privacy
Gelet op de algemene verordening voor de gegevensbescherming is de Facebookpagina
offline gehaald en is de website AVG-proof gemaakt. Ouders hebben een bezwaarformulier
ontvangen, waarop zij hun wensen/bezwaren ten aanzien van de afbeeldingen van hun
kinderen kunnen aangeven.
2.


Dinsdag 24 september 2018, informatieavond
De directie organiseerde een ouderbijeenkomst op 25 september waarin is toegelicht
waarom de school voor de komende schooljaren niet zal tornen aan de middagpauze. Dit
naar aanleiding van ouders die te kennen gaven de kosten voor de tussenschoolse opvang



3.

bezwaarlijk te kunnen voldoen. De directie lichtte toe dat het team bij meerderheid heeft
besloten tot instandhouding van het huidige rooster van onderwijstijden.
Een kleine groep ouders gaf blijk van hun onvrede dat onvoldoende rekening zou zijn
gehouden met hun argumenten.
Maandag 20 november 2018, MR-vergadering

Algemene zaken
 De MR heeft het Huishoudelijk MR-reglement vastgesteld.
 De MR heeft de begroting van de ouderraad doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen.
 Er wordt nog elke dag foutgeparkeerd rondom school. De school dient de wijkagent te
vragen om handhavend op te treden, andere interventies lijken namelijk niets uit te halen.
 Leerkrachten moeten structureel de telaatkomers invoeren in Parnassys, én er moet gevolg
worden gegeven aan de registratie om dit probleem effectief te kunnen bestrijden.
Kwaliteit en kosten en baten overblijf
 Financieel draait de overblijf quitte. De graad van niet-betalers gaat omlaag.
 De trainingen Vreedzame School zijn succesvol verlopen. Er is een duidelijke verbetering
merkbaar in de begeleiding.
4.

Maandag 14 januari 2019, MR-vergadering

Vragen vanuit ouders
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 advisering
voor het voortgezet onderwijs. Dit kan uiteenlopende oorzaken hebben. Jochem c.s. blijven
dit volgen.
Begroting 2019
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 bestedingen voorlopig
kan ondervangen.
Verbouwing
De gemeente heeft een beschikking afgegeven voor de sloop van de dependance en de bouw
van vier lokalen op diezelfde locatie.
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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.
Kinderen komen te laat op school
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.
Website
De Cirkel beschikt sinds kort over een vernieuwde website. MR-gerelateerde zaken worden
geplaatst onder het tabje Medezeggenschap(sraad).
5.

Dinsdag 5 maart 2019, MR-vergadering

Werkverdelingsplan (PMR)
Komend schooljaar ontstaat een vacature in de PMR. Vanuit de CAO is er nu een
werkverdelingsplan, er is een wijziging, dat betekent dat taken kunnen worden toebedeeld.
Kinderen komen te laat
Het lijkt rustiger om 8.30 sinds er altijd een personeelslid bij de deur staat. Er komen nog
steeds kinderen te laat.
Verbouwing
Er is een startbijeenkomst geweest met de gemeente, het schoolbestuur en architecten. Er
moet extra rekening worden gehouden met voldoende lokalen en gymnastiek, een
energieneutraal gebouw, zonnepanelen en onderhoud.
Personeel
 De invalpool is leeg, bij uitval van een leerkracht kunnen er acute vervangingsproblemen
ontstaan.
 Een bezuiniging op onderwijsachterstandsbeleid pakt minder nadelig uit dan gedacht.
Schoolplan
Het schoolplan wordt vanaf heden in Microsoft Sway gepubliceerd. Het wordt kort, bondig en
geheel van deze tijd. OBS De Cirkel heeft vier speerpunten geformuleerd
1.
2.
3.
4.

Ontwikkelingsgericht onderwijs/onderzoekend leren
Goed pedagogisch klimaat
Passend onderwijs
Eigentijds onderwijs

5.

Donderdag 11 april 2019, MR-vergadering

Schoolplan 2019-2023
Jochem presenteert het schoolplan (het vierjarenbeleidsplan voor 2019-2023). Het format is
bepaald door het bestuur van SPO, en is opgesteld aan de hand van de eisen van de Inspectie
van het Onderwijs. Het schoolplan wordt opgemaakt in Microsoft Sway.
De MR stemt in met de uitgangspunten van het schoolplan.

6.

Dinsdag 28 mei 2019, MR-vergadering

Formatieplan 2019-2020
Jochem presenteert het formatieplan. De school zal ook volgend jaar 14 groepen tellen,
waaronder een aantal combinatiegroepen. Binnenkort vinden gesprekken plaats met de
leerkrachten, om duidelijkheid te krijgen over de bemensing van de groepen.

7.

Dinsdag 2 juli 2019, MR-vergadering

Formatieplan 2019-2020
Helaas is een aantal sollicitanten onverwacht afgehaakt: het lerarentekort speelt ook onze
school parten. De MR wenst doorlopend te worden geïnformeerd door Jochem over de
formatie.
Schoolgids
Jochem heeft de schoolgids in concept gereed. De MR geeft verbeteringen en suggesties door
aan Jochem, en stemt in met de vaststelling ervan.
Aftreden juf Sabina
De zittingstermijn van juf Sabina zit erop. Zij zal worden opgevolgd door juf Margreet.
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