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Notulen MR vergadering De Nieuwe Kring 
 
Datum: maandag 13 februari 2017, 20:00 uur 
Locatie: Lerarenkamer De Nieuwe Kring 
 
Aanwezig: Ellen (PG), Karin (PG), Tineke (PG), Monique (OG), Maaike (OG, notulen) 
Afwezig: Bella (OG) 
Gast: Wendy Dissel (bestuur-communicatie) 
 
1. Vaststellen van de agenda 
Punt 7 naar voren halen i.v.m. aanwezigheid Wendy. 

 
7.     Communicatie, met Wendy, waaronder o.a. de volgende punten: 
Wendy stelt zichzelf voor. Ze werkt als accountmanager bij een reclamebureau.  
 
Communicatieplan 
Wendy maakt een analyse van welke communicatiestromen zijn er nu, en wat er beter kan.  Deze 
heeft zich al doende gevormd en is nog gaande. Wendy doet dit alleen en spart met bestuursleden. 
MR biedt aan om als klankbord te fungeren.  
Een onderdeel daarvan is het digitaliseren van communicatie, waarbij ze onderzoek doet naar een 
vorm van ouderportaal. Hierbij worden zaken als kosten en implementeerbaarheid bekeken.  
Het is erg fijn aan school dat de deur bij de directie altijd open staat, maar mogelijk zijn er ook andere 
wegen om open met elkaar te communiceren.  Er zijn al diverse ouderinitiatieven  waarin nieuwe 
media wordt gebruikt, maar school maakt daar geen deel vanuit. De vraag is ook hoe school zaken 
centraal kan houden en wat de wensen hierin zijn.  
Ouderbetrokkenheid  (iets anders dan ouderparticipatie) verhogen is een ander doel, juist vanwege 
het Jenaplan karakter. Er is nu nog veel eenrichtingsverkeer, school informeert ouders. We gaan er 
van uit dat ouders wel willen, maar vaak niet weten hoe. Meer samen optrekken is het idee, in 
haalbare en toepasbare vorm. Het helpt dan om bij informatieverstrekking meer visuele taal te 
gebruiken (bijv. op website, bij ouderavond).  Het plan is om dit jaar nog een ouderavond te 
organiseren.  
Jenaplan is met name een visie waarop onderwijs gestoeld is, zit niet in lesmethoden, maar meer in 
grondhouding van school en leerkracht. Het is daarom ook moeilijker uit te leggen. 
De koffieochtend voor groep 8 was goedbezocht, maar kostte heel veel tijd om te organiseren.  
 
Samenwerking tussen school en ouders bij leerlingen die extra zorg nodig hebben  
Van belang is dat ouders en school elkaar vertrouwen, dit werkt beide kanten op. Er worden op school 
veel gesprekken met ouders gevoerd, deze directe communicatie wordt als heel waardevol ervaren.  
Wendy neemt in het plan mee hoe je als school ouders zou willen informeren (bijv. een portal, welke 
niet specifiek geldt voor zorgleerlingen, maar voor alle leerlingen). 
  
Bestuur, MR, OR 
Contact tussen bestuur, MR en OR is gewenst. Hiervoor zal een informeel overleg ingepland kunnen 
worden. Wendy neemt dit mee naar het bestuur. 
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2. Notulen vorige keer, d.d. 10 januari 2017 
Punt actielijst up to date maken staat nog. Actie: Tineke.  
Typefouten veranderd en een zin anders geformuleerd, daarmee worden de notulen goedgekeurd. 
 
3. Mededelingen en rondvraag 
Boekje over nieuwe Wet Medezeggenschap en bevoegdhedenkaartjes (nieuwsbrief 9/2) willen we 
aanschaffen.  Actie: Monique bestelt deze.  
Monique:  Het inplannen van rapportgesprekken op zo korte termijn (1 week van te voren) is voor 
ouders moeilijk i.v.m. werk, mede omdat tijd in avond beperkt is. Zou er meer ruimte kunnen komen 
tussen intekenen en de gesprekken, bijv. 2 weken? We bespreken hiertoe meerdere mogelijkheden, 
waarbij duidelijk wordt dat er 2 belangen spelen: die van ouders en die van de leerkrachten.  De 
personeelsgeleding neemt dit punt mee naar het team.  
 
4. Ingekomen stukken/post 
Er is de mogelijkheid tot bijwonen van een infoavond m.b.t. nieuwe Wet Medezeggenschap. De 
nieuwe leden zijn net op cursus geweest. We besluiten ons te laten informeren d.m.v. het te bestellen 
boekje en de bevoegdhedenkaartjes.  
Post: alleen MR magazine. 
 
5. Notulen bestuur 13-12-2016 

- Taakbeschrijvingen zijn een aantal keer vooruitgeschoven. We zijn benieuwd wat hiermee de 
bedoeling is. Maaike vraagt Erik hiernaar. 

- Vraag m.b.t. SOP is beantwoord.  
- Financiën: Overschrijding op de begroting wordt momenteel door het bestuur in 

samenwerking met de directie in kaart gebracht. 
- De notulen van 1 feb 2017 zijn nog niet bij MR. Maaike vraagt deze op bij het bestuur.  
- Ouderbijdrage: welke percentage betaalt geen ouderbijdrage? Hoe groot is dit probleem? 

Maaike vraagt dit na bij Erik.  
- Bestuur heeft de MR-notulen inmiddels gekregen, deze zullen voortaan eerder verstuurd 

worden.  
- N.a.v. actielijst: MR vindt het een goed idee om oudertevredenheids-enquete opnieuw te 

bekijken.   
 
6. Wat speelt er in het team en onder ouders 
Team 
Studiedag komende vrijdag gaat o.a. over Jenaplan-bewust maken van het team.  
Ouders 
Mochten we geluiden horen van ouders, wijzen wij ouders op de te lopen weg: Eerst in gesprek gaan 
met de betreffende leerkracht en/of IB’er. Mocht er een probleem zijn dat voor meer ouders geldt, 
kunnen ouders  de MR informeren. 


