
   

 
MR De Cirkel 
woensdag 24-03-2022 
19.30-21.00 uur 
Locatie:  locatie Brittenburg 
 
Aanwezig:  Merijn, Peter (notulist), Mijke, Kristien, Bas Peter, Dunja, Chantal 
Afwezig: Samantha 
 
Notulen  

Onderwerp Instemming/advies Jaarverslag 

Verkiezingen MR: oudergeleding en 
personeelsgeleding 
 
Bas-Peter en Dunja komen er binnenkort op 
terug of zij opnieuw in de MR willen 
plaatsnemen.  
 
Wat betreft aantal zetels voor de 
Oudergeleding, wordt de voorkeur gegeven 
aan 4 zetels in de MR. Er komt oproep op 
social schools voor ouders om zich aan te 
melden voor de MR.  
 

  

Opening/Notulen 
 
Notulen worden vastgesteld. 
 
 

  

Actielijst 
 
Schoolgids: wordt informatiegids (in vensters). 
PR-beleid: website staat klaar.  
 

  

Reactie op mededelingen, ingekomen 
stukken, aanvullingen op de agenda 
 
Geen.  
 

  

Terugkoppeling GMR  
 
-uitleg werd gegeven door Privacy officer over 
privacy. 
-kwartaalrapportages werden besproken. 
 
 

  

Aspirant directeur: reactie team, reactie op 
vacature, stavaza 
 
College van bestuur heeft advies gevraagd 
aan MR over benoemingsproces aspirant 
directeur en met betrekking tot de 

  



   

voorgedragen persoon.  
 
MR vindt dat selectieprocedure goed is 
verlopen en gaat akkoord met de voordracht.  
 
 

Tussenevaluatie jaarplan 2021-2022 
 
- Kindcentrum Cirkel loopt goed. Ook de 
samenwerking tussen De Cirkel en Kind&Co. 
- visie jonge kind en herinrichting ruimte. Werkt 
goed. Heeft positieve uitstraling.  
- leesonderwijs. Kennisbijeenkomst 
georganiseerd. Aandachtspunt: alternatief 
organiseren voor leesoffensief. Binnen de 
Groeiling zijn ontwikkelingen om niveau 
begrijpend lezen omhoog te krijgen. 
- rekenen. Automatiseringsplan gereed. 
- Wereldoriëntatie. Gestart met Blink. 
- sociale vaardigheden leerlingen. Ouder kind 
gesprekken zijn positief. 
 

  

Formatie: aantal te formeren groepen 
 
Formatie wordt besproken voor komend jaar.  
Welke combinatiegroepen worden gemaakt? 
De MR heeft een aantal varianten besproken. 
De MR heeft voorkeur om homogene groepen 
te houden ipv combinatiegroepen. Dat kan 
betekenen dat boven max uitkomt van 28 
leerlingen.  
 
 

  

Werkverdelingsplan 
 
Naar volgende keer. 
 

   

Studiedagen 
 
Voorstel wordt besproken. De eerste twee 
studiedagen in september wordt week 
verschoven. En 2 december gaat naar 5 
december.  
 

  

Risico-inventarisatie en evaluatie 
 
Naar volgende keer. 
 
 

  



   

Samenstelling agenda volgende keer en 
stukje social schools 
 
-werkverdelingsplan, REI, input ouders, stukje 
social schools: Chantal.  
 

  

 


