
   

 
MR De Cirkel 
dinsdag 08-12-2022 
19.30-21.00 uur 
Locatie:  locatie Brittenburg 
 
Aanwezig:  Merijn, Peter (notulist), Kristien, Caroline, Samantha, Bas Peter, Justin 
Afwezig: Lillie 
 
Notulen  

Onderwerp Instemming/advies Jaarverslag 

Opening/Notulen 
 
Notulen zijn vastgesteld. 
 

  

Actielijst 
 
Is besproken 
 

  

Reactie op mededelingen, ingekomen 
stukken, aanvullingen op de agenda 
 
Mededelingen via Merijn. 
- Bij regelen vervanging loopt de school steeds 
vaker aan tegen het lerarentekort. Onlangs 
heeft de school voor twee leerkrachten 
vervanging moeten regelen wegens ziekte. 
- Er start per maart een nieuwe leerkracht voor 
groep 1/2c. 
- Tijdens de studiedag van 5 december heeft 
het team een vervolgtraining EDI gevolgd en 
gaan de groepen een nieuw thema 
voorbereiden, inclusief bijpassende leeslessen. 
- De school krijgt binnenkort bezoek van de 
Onderwijsinspectie.  
 
 
 

  

Terugkoppeling MR cursus  
 
Cursus werd druk bezocht. Veel geleerd over 
de wettelijke rol MR en activiteiten. Aandacht 
voor goede voorbereiding en aankondiging 
MR-vergaderingen.  
 
 

  

Terugkoppeling GMR  
 
Volgende week is vergadering gepland. Op de 
agenda staan o.a: nieuwe woon/werkregeling, 
bereikbaarheidsvergoeding, 

  



   

ouderbetrokkenheid, klachtenregeling. 
 
 

Terugkoppeling instroomgroep 1d 
 
Per 1 april 2023 zal instroomgroep starten. 
Een aspirant leerkracht zal voor de groep 
staan. Belangrijk aandachtspunt is wat ouders 
hiervan vinden. Huidige kleutergroepen blijven 
rond 24 leerlingen. Er wordt meegedraaid met 
pilot van de Groeiling.  
 
 

  

Hoofdlijnen meerjarig financieel beleid  
 
Leerlingenaantal gaat komend jaar omlaag. 
Heeft consequenties voor begroting. Welke 
investeringen zijn er de komende jaren? 
Grootste deel gaat op aan personeel.  
 
Merijn mailt de stukken nog rond.  
 

Advies MR √ 

Mededelingen/bespreekpunten vanuit de 
MR-leden 
 
Gebruik mobiele telefoons door leerlingen: 
beleid is om telefoons uit te doen op 
schoolplein en in gebouw. Merijn geeft aan dat 
afspraak van telefoongebruik niet is 
opgenomen in de schoolgids. Ook is er nog 
geen beleid voor smartwatches. Wat vinden 
ouders ervan? Bovenbouwcoördinatoren doen 
voorstel dat ook met MR wordt besproken.  
Suggestie is om ouders een stelling voor te 
leggen. 
 
School op Seef: wat zijn verwachtingen van 
de ouder? Vinden ouders het belangrijk als de 
school veel aandacht besteedt aan 
verkeersonderwijs?  
 
Profilering van de school: wordt volgende 
keer behandeld. 
 
Aanpak pestgedrag: wat doet de Cirkel 
daaraan? De Cirkel heeft een pestprotocol.  
Er is een geval bekend dat leerling van school 
is gegaan, omdat leerling moeilijk aansluiting 
had binnen de groep. In overleg met ouders is 
besloten dat leerling naar andere school gaat.  

  



   

Belangrijk is dat school zorgt voor veilige 
omgeving.  
 
 

Rondvraag en sluiting 
 
- Justin gaat presentatie geven bij Mavo XL 
over rekenonderwijs op De Cirkel.  
- Volgend jaar komt weer nieuw schoolplan 
voor de komende jaren. Belangrijk om ouders 
hierbij te betrekken. 
- Komend jaar zal ook nadrukkelijk worden 
stilgestaan bij daling aantal leerlingen en de 
mogelijke vermindering van het aantal 
groepen. 
 
 

  

 


