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Notulen MR vergadering De Nieuwe Kring 
 
Datum: dinsdag 20 februari 2018, 19:30 uur 
Locatie: Lerarenkamer De Nieuwe Kring 
Aanwezig: Frank, Ireen, Claudine,  Bella, Monique, Maaike (notulen) 
 
1. Opening en vaststellen agenda 
 
2. Mededelingen/Post 

 Post: informatie over de veranderde rol van MR bij fusie, niet van belang voor ons. Maaike 
verwerkt veranderingen in recht van MR in overzicht. 

 MR Magazines worden verdeeld, en een ieder leest hem voor de volgende vergadering door. We 
koppelen dan relevante zaken aan elkaar terug.  

 Mail ouder met vraag over verkiezingen en rol MR nav buiten spelen bij code rood. We bespreken 
de mail. MR volgt het beleid, in deze situatie kijkt MR hoe gehandeld is, reactie is geweest van 
Maritjn en hoe dit geevalueerd is in het bestuur. MR heeft hier geen vragen over. Maaike zal de 
mail beantwoorden.  

 Martijn heeft MR en bestuur verzocht met hem in gesprek te gaan mbt oplossingen vor inval bij 
ziekte. 

 
3. Notulen MR vergadering dd. 27-11-2017 vaststellen 
Actiepunten worden doorgenomen, zie onderaan huidige notulen. Notulen worden vastgesteld.  
 
4. Notulen bestuursvergadering dd. 14-11-2017 
N.a.v. punt 8 (MR aangelegenheden) 
Zeker goed om ook stil te staan bij positieve feedback die gegeven wordt, de voltallige MR beaamt dit. 
 
5. Notulen bestuursvergadering dd. 12-12-2017 
N.a.v. punt 5 (Evaluatie voorlichtingsochtend VO traject groep 8).   
Uit de notulen lijkt het alsof ervaren is dat de ouders van groep 7 te veel aandacht vroegen. Frank en 
Ireen waren erbij en hebben dit zelf niet zo ervaren.  
De OG geeft aan dat steeds meer ouders zich in groep 7 al willen oriënteren, de PG herkent dit. In 
groep 7 luister je anders dan in gr 8, dus je hoort dingen die op dat moment voor je van toepassing 
zijn. Steeds meer VO scholen geven ook voorlichting aan groep 7.  
De MR leden doen het verzoek om ouders van groep 7 juist wel uit te nodigen voor de informatie-
avond.  De MR stelt voor om in de uitnodiging te zetten dat de informatie gericht is op ouders (en 
kinderen) van groep 8, maar dat ouders van groep 7 welkom zijn.  
N.a.v. punt 8 (Aanpassing MR-statuut & MR-reglement) 
Maaike kijkt na of Arie Johan de herziene reglementen en statuten heeft gestuurd. 
 
6. Notulen bestuursvergadering dd. 31-01-2018 
N.a.v. punt 6 (Onderwijs/zorg)   

 Is er al wat bekend over de staking op woensdag 14 maart? De PG geeft aan dat, zoals het er nu 
naar uitziet, iedereen wil staken. Communicatie hierover volgt nog deze week. 

 Werkdruk: PG licht toe dat Martijn met een flexbureau zou gaan praten, maar net als eerder 
ervaren levert dit niks op. Zij kunnen ook geen mensen leveren als er nood aan de man is. Klassen 
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wel/niet verdelen is verandering in beleid dat tot nog toe is gehanteerd. PG geeft aan dat dit nog 
meer druk op het team levert. Dit punt gaat Martijn met het team bespreken. 
In de media werd gesproken over een griepprik voor leerkrachten. OG vraagt of deze eigenlijk aan 
leerkrachten wordt aangeboden. Dat is niet het geval. 
In kader van positieve feedback: de communicatie vanuit Martijn rondom vervanging is door vele 
ouders als zeer prettig ervaren.  

N.a.v. punt 10 (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) 
MR doet bij deze het voorstel aan het bestuur om te starten met weglaten van de adresssengids in 
schoolgids. Ouders kunnen elkaar bereiken m.b.v. de telefoonboom per klas.  
 
7. Bespreken concept begroting 2018 
Vraag aan het bestuur: In de notulen van het bestuur wordt genoemd dat de kosten van de nieuwe 
directeur worden verspreid en andere posten ruimer worden begroot. Welke kosten zijn dit en over 
welke posten gaat dit dan? 
 
8. Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage 
In de bestuursvergadering is besproken hoeveel er binnen komt. Het is een vrijwillige ouderbijdrage, 
maar je wordt als ouder toch meermaals gevraagd om te betalen. Er zijn ouders die niet kunnen 
betalen, dat kan iedereen begrijpen. Er blijken ook ouders te zijn die niet willen betalen. De OG vindt 
dit wel bijzonder, je kiest voor deze school en dan weet je ook dat dit erbij hoort.  Het zorgt voor 
vraagtekens. 
Ouders krijgen een brief met toelichting waaraan de ouderbijdrage wordt besteed. Hierin staat 
meermaals genoemd dat dit ook gaat om kosten m.b.t. het continurooster. De MR heeft hier vaker 
vraagtekens bij gehad. De andere Diemense scholen die nu een continurooster draaien, hebben ook 
geen hogere ouderbijdrage gevraagd sinds de invoer van het continurooster. De MR denkt dat het 
nodig is om draagvlak te behouden voor de hogere ouderbijdrage van De Nieuw Kring. Dit lukt 
volgens de MR beter door niet het continurooter te benoemen, maar bijv wel dat klassenverkleining 
mogelijk is door een hogere bijdrage.  
De MR vraagt aan het bestuur om verantwoording van de inzet van de vrijwilige ouderbijdrage. En 
vraagt aan het bestuur een nieuw voorstel te doen voor het formulier m.b.t. de verdeelsleutel van de 
vrijwillige ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar.   
 
9. Voorbereiden komst portefeuillehouder Onderwijs/zorg van bestuur 
Pien was niet in de gelegenheid om deze keer aan te sluiten. Ze heeft het verzoek gedaan om enkele 
vragen te krijgen die we als MR aan haar hebben. Deze stellen we ter plekke op: 
Wat zijn de belangrijkste punten in de portefuille onderwijs/zorg? 
Wat zijn uitdagingen? Wat loopt al lekker? 
Waar gaan we de komende jaren tegenaan lopen? 
 
10. Evaluatie passend onderwijs 
Maaike heeft Pien gesproken over de Adviseur Passend Onderwijs (APO) en waarom deze persoon 
niet in haar rol kwam. Pien legde uit dat de APO op de andere scholen in Diemen taken uitvoert die bij 
ons al door de IB’ ers worden gedaan, bijv observaties in de klas, in gesprek met ouders om zorgen 
aan te kaarten. Deze basis is bij ons op school al goed neergezet in de afgelopen jaren, waardoor 
hiervoor geen APO nodig is. Echter moeten we wel net zo veel betalen voor de APO als de andere 
scholen. Daar is nog discussie over hoe dit op te lossen.  
De Nieuwe Kring probeert Passend Onderwijs zo toe te passen door zoveel mogelijk kinderen op de 
eigen school te helpen. Als eenpitter moet je vechten voor je eigen visie, darin sta je al snel midner 
sterk tegenover de grotere besturen. Nelie gaf bij de overleggen met andere scholen/besturen over 
Passend Onderwijs altijd aan dat wij komen brengen, en anderen komen halen.  
Vragen voor Pien:  
Wat voor kansen en bedreigingen bied passend onderwijs in de gemeente ons?  
Hoe is het verloop van de financiering van de afgelopen jaren?  
Hoe is de visie m.b.t. passend onderwijs, welke keuzes maak je?  
In hoeverre is de zorg die hier geboden wordt representatief ten opzichte van andere scholen?   
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Wat is het zorgprofiel van DNK?  
Welke grens zit er aan Passend Onderwijs op onze school? Wanneer stopt je zorg, wanneer ga je dit 
aan ouders voorleggen? Hoe loopt zo’n traject? 
 
11. Oudertevredenheidsenquete: bedenken hoe MR kan werven 
In de bestuursnotulen staat dat Pien gaat uitzoeken of de afname van een 
oudertevredenheidsenquete verplicht is. Er van uitgaande dat de enquete doorgaat: Een goede 
opkomst is ook voor MR van belang.  
Het plan van de MR is om laptops neer te zetten in de lerarenkamer om ouders ter plekke de enquete  
in te laten vullen, onder het genot van een kopje koffie. De OG kan ouders bij brengen en halen 
motiveren om dit te doen. Tevens kunnen er posters in de school worden gehangen,  OG kan ouders 
op het schoolplein vragen of ze het al ingevuld hebben, stukje in kringetje rond waarom MR het van 
belang vindt.  
Belangrijkste is dat we uitstralen dat we ieders mening graag willen horen.  
 
12. Evaluatie Risico-inventarisatie (RIE) 
Het is weer tijd om de RIE te herhalen in 2018. PG licht toe dat Martijn nog van gedachte wil wisselen 
over de vorm en inhoud. Het gaat dan over wat je uit de RIE wil halen: het minimale of meer 
uitgebreid.  
In verleden werd er weinig opvolging aan de ounten gegeven die uit de RIE kwamen. Erwin (oud-PG 
lid) lette hier altijd op, maar sinds zijn vertrek heeft ook de MR hier niet  meer actief op gelet.  
PG vertelt dat zij op dit moment een korte RIE aan het invullen zijn. MR gaat dit volgen. 
Vraga aan het bestuur:  Is aan alle uitkomsten uit de oude RIE (tot 2013-2017) opvolging gegeven? De 
MR hoort dit graag terug. 
 
13. Kringetje Rond/vraag 

 De OG heeft nog geen communicatie gezien over het gele kaartensysteem. PG licht toe het de 
bedoeling was de brief er sneller uit te doen, maar in voorbereiding op de komende studiedag 
(23/2) is het nog blijven hangen. Het gele kaartensysteem werkt correctief, het was bedoeld als een 
muur, een grens, omdat er snel iets doorbroken moest worden. Het kaartensysteem heeft wel 
gewerkt, het heeft rust gebracht. Nu roept het bij leerlingen ook weer vragen op. Het is echter ook 
geen basis. Je wil juist hulp bieden aan de voorkant, daar is dit systeem niet voor. Op de studiedag 
wordt hier verder over gesproken. 

 Rina zou nog  nadenken over een terugkoppeling van de uitkomsten van de laatste ouderavond. 
Hoe ver staat het daar mee? 

 
Actielijst 

Datum Wat Wie 

20-02-2018 Mail ouder beantwoorden Maaike 

20-02-2018 MR reglement naar Arie Johan Bella 

27-11-2017 Typefout in url – aan Marjolein vragen (uitkomst: kan niet) Frank - gedaan 

27-11-2017 Pien vragen naar Adviseur passend onderwijs  Maaike - gedaan 

27-11-2017 Per onderdeel adviesrecht ed in kaart brengen  Maaike 

27-11-2017 Reactie op mail Arie Johan Maaike - gedaan 

27-11-2017 Wordbestanden van Statuten etc zoeken  Bella - gedaan 

27-11-2017 Aankondiging jaarverslag in Kringetje rond - olga Frank - gedaan 

   

19-10-2017 Agenderen in april: Communicatieplan (opkomst 
tevredenheidsonderzoek ouders verhogen) 

Maaike/Frank 

 


