
 

 
                                                                                           

 
 
 
Notulen MR vergadering De Nieuwe Kring 
 
Datum: dinsdag 4 april 2017, 20:00 uur 
Locatie: Lerarenkamer De Nieuwe Kring 
 
Aanwezig: Ellen (PG), Karin (PG), Tineke (PG), Monique (OG, notulen), Maaike (OG), Bella (OG) 
Gast: Vanessa (bestuur-financiën) 
 
• Vaststellen van de agenda 

 
• Begroting - uitleg Vanessa 
 
Begroting niet sluitend, groot negatief verschil. Deel was wel verwacht, maar niet zoveel. 
Personeelslasten hoger, o.a. door ruimere formatie i.v.m. ziekte, een plus klas, 16e groep erbij, 
duurzame inzetbaarheid. Formatieplaatje goed bekijken voor het nieuwe schooljaar (komende 3 
jaar), natuurlijk verloop in kaart brengen om ook de kosten beter in te kunnen schatten. Eind april 
moet dit afgerond zijn door Nelie. 
 
Er zijn ICT problemen geweest dus meer IT consultancy uren zijn nodig geweest, ook een reden voor 
meer kosten. 
 
Inkomsten rijksoverheid lager dan verwacht, door OOG (accountantskantoor) berekend. Stijging 
van inkomsten die verwacht was na de zomer kwam niet. Geld komt van verschillende plekken, 
ingewikkeld om goed in te schatten en afhankelijk van veel factoren.  
 
Advies van MR - akkoord, geen advies. 
 
Na de spilanalyse van het 1e kwartaal komt Vanessa weer langs om toelichting te geven hierover. 
 
• Notulen vorige keer, dd 13 februari 2017 
Actielijst in gebruik nemen en toevoegen aan de MR stukken. Actie: Maaike.  
Typefouten veranderd en een zin anders geformuleerd, daarmee worden de notulen goedgekeurd. 
 
• Mededelingen en rondvraag 
Ellen heeft een artikel over rol voorzitter van de MR. Doorgenomen we denken dat de rol zo goed 
ingevuld wordt. 
Actie: Maaike en Ellen bekijken wie de agenda zal opstellen voortaan. 
 
Volgende MR vergadering pas 4 juni, dit is te laat i.v.m. instemming verlenen op het formatieplan. 
Vergadering van 4 juni verzetten naar 20 juni en een korte vergadering om de formatie te bespreken 
15 mei (om 17u, want betreft alleen het formatieplan). 
 
  



• Ingekomen stukken/post 
Post: alleen MR magazines. De bestelde kaartjes en boekje ontbreken over bevoegdheden van de 
MR. Als deze niet binnenkomen binnenkort dan er achteraan. (actie Monique) 
 
• Notulen bestuur 1-2-2017 

• Notulen d.d. 16 maart hadden we nog niet ontvangen. Bespreken of we wederzijds, MR en 
Bestuur, concept notulen kunnen delen om minder achter de feiten aan te lopen. Actie: 
bespreken Ellen en Maaike met Erik . 

• Financiën: Overschrijding op de begroting wordt momenteel door het bestuur in 
samenwerking met de directie in kaart gebracht.  

• Vraag i.v.m. overdracht schoolgebouw stellen Ellen en Maike in het overleg met Erik vrijdag 
7 april 2017. [DNK niet aansprakelijk is voor de huur en servicekosten van de aan derden 
verhuurde ruimten in onze brede school. Dit hoeft niet in de notariële akte geregeld te worden.] 

• I.v.m. uitleg van Vanessa op de financiën verder geen vragen. 
 
• MARAP 
p.7 onderaan en p. 8 bovenaan - schooladvies en waar komen leerlingen terecht. Grafiek kan extra 
uitleg gebruiken hoe te interpreteren. 
 
p. 13 Punt P (Bascule), moet er geen komma tussen i.p.v. haakjes? 
 
Resultaten besproken, verder geen bijzonderheden over de rapportage. 
 
• Wat speelt er in het team en onder ouders 
Team 
Geen bijzonderheden. 
 
Ouders 
Geen bijzonderheden. 
 
Leuk dat er een dank avond was georganiseerd voor de ouders die zich regelmatig vrijwillig inzetten 
voor school. 


