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Notulen MR vergadering De Nieuwe Kring 
 
Datum: 22 maart 2018, 19:30 uur 
Locatie: Lerarenkamer De Nieuwe Kring 
Aanwezig: Frank (PG), Ireen (PG), Claudine (PG), Maaike (OG), Bella (OG, notulen) 
Gasten: Martijn ten Broeke (directie), Pien Koppers (bestuur, portefeuille zorg/onderwijs) 
Afwezig: Monique (met bericht) 
 
Agenda 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Vergadering is geopend. Welkom aan Martijn ten Broeke en Pien Koppers. 
 

2. Mededelingen/Post 
Geen mededelingen en post. 
 

3. Gesprek met Pien (bestuur, portefeuille zorg/onderwijs) over (passend) onderwijs en zorg 
Pien legt uit dat ze een bestuur op afstand vertegenwoordigd.  
Uitdagingen die worden aangegeven:  
Directeurswissel is een uitdaging voor het bestuur. Het gaat goed.  
Hoe verhoudt DNK t.o.v. andere scholen in Diemen? Daarin werken Martijn en Pien samen en 
stemmen dat af met het bestuur. Bijvoorbeeld in hoe zorgbeleid van DNK past binnen de 
gemeente en in vergelijking met andere scholen. DNK wil zeggenschap over hoe zij hun eigen 
geld kunnen inzetten vs andere opties.  
Pien geeft aan dat ze de rol van de MR ziet zoals de OR in een bedrijf - een volgend en kritisch 
meedenkend orgaan.  
MR vraagt zich af wat de basiszorg is en of alle ouders weten hoe dat beleid wordt 
vormgegeven.  
Pien geeft aan dat het aantal zorgkinderen stabiel is. Kinderen worden met name in groepjes 
behandeld vs 1-op-1 zorg.  
 

4. Kennismakingsgesprek Martijn 
Martijn geeft aan dat DNK een zeer kundig en betrokken team heeft, dat denkt in 
mogelijkheden.  
Met name de bestuurlijke rol is voor Martijn nieuw, en de achtervang met Nelie 1 dag in de 
week is zeer prettig om de transitie goed te laten verlopen.  
Op de vraag van de MR of er dingen zijn die tegenvallen geeft Martijn dat als er zo veel 
betrokkenheid is, het soms moeilijk is om afstand te nemen en aan te geven waar de grens is.  
Verder werd besproken dat er nood is aan communicatie over hoe DNK zich onderscheid in 
Diemen e.o, als gaat om niveau van onderwijs en kundigheid van het team.  
Samenwerking directie, MR en bestuur  
MR is belangrijk controlerend orgaan, met advies en instemmingsrecht. Vooral belangrijk is, 
wat is de positie van de MR en wat willen wij en wat spreken we af met het bestuur. Martijn 
geeft aan dan MR het bestuur kan ondersteunen en mee kan denken in het beleid. Martijn is 
altijd beschikbaar om af te stemmen met de voorzitter van de MR.  
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5. Werkdrukakkoord (met Martijn) 
Het plan is om als team plan maken en PMR heeft instemmingsrecht. Daar is mee gestart, en 
komt een voorstel voor. Werkdruk wordt per person anders ervaren. Er is nu een inventarisatie 
gaande in het team. Het plan zal in het bestuurformatieplan worden opgenomen op 1 mei.  
Er wordt doorgesproken dat er een actie ligt voor het team, ouders en kinderen en dat 
iedereen wordt uitgenodigd om mee te denken. Wellicht als optie voor het communicatieplan. 
Dit wordt vervolgd.  
 

6. Notulen MR-vergadering dd. 20/2 vaststellen 
Notulen van MR-vergadering dd 20/2 zijn vast gesteld. 

 
7. Notulen bestuursvergadering dd. 08/3 bespreken 

Punt 2: De MR vraagt zich af waarop gewacht wordt als het gaat om het communicatieplan? 
Punt 4: Hoeveel uren worden er door ICT gerekend waar het team zelf actie kan ondernemen?  
 

8. Spilanalyse (financieel verslag) 2017  
SPIL-analyse – Vanessa wordt uitgenodigd voor de volgende MR-vergadering.  
De MR wil graag beter begrijpen welke uitgave er zitten in de ICT-post.  
 

9. Delen info uit de gelezen magazines 
MR kan nog proactiever zijn, als het gaat om wat we willen weten.  

 
10. Aanpassing MR-statuten, MR-reglement en huishoudelijk reglement 

- Huishoudelijk reglement: worden aangepast 
- MR-statuten: aangepast door bestuur 
- MR-reglement: origineel bestand zoeken  
- Bella zoekt uit via Suzanne Kieft. 

 
11. Overleg n.a.v. te agenderen volgens jaarplan, maar niet ontvangen stukken:  

- Managementrapportage (marap, aug t/m dec) is in de overdracht naar Martijn door 
Nelie vormgegeven.  

- Inhoudelijk jaarverslag bestuur – wordt doorgeschoven naar volgende vergadering 
- Informatie over vakantierooster – Vakantierooster is bekend 

 
12. Voorbereiden volgende vergadering  

- Datum volgende vergadering staat vast op 31 mei 2018 
- Formatieplan – Marten wordt uitgenodigd 
- Spil Analyse – Vanessa wordt uitgenodigd 

 
13. Kringetje Rond/vraag 

- Vraag van OG: Wanneer volgt communicatie over het gele kaarten systeem? PG legt 
uit dat dit op verzoek van Martijn eerst op de studiedag nog nader besproken wordt 
en daarna volgt een brief naar ouders.   

 
Actielijst 

Datum Wat Wie 

22-03-2018 Huishoudelijk reglement aanpassen ? 

22-03-2018 MR statuut op website Maaike 

22-03-2018 MR-reglement bestand zoeken Bella 

22-03-2018 Marten en Vanessa uitnodigen Maaike 

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

   

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

Maaike/Frank 

 


