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Notulen MR vergadering De Nieuwe Kring 
 
Datum: maandag 27 november, 19:30 uur 
Locatie: Lerarenkamer De Nieuwe Kring 
Aanwezig: Ireen (PG), Frank (PG), Claudine (PG), Bella (OG), Maaike (OG) 
Afwezig met bericht: Monique (OG) 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Monique heeft zich afgemeld. Ze heeft geen opmerkingen t.a.v. de te bespreken stukken. 
 

2. Mededelingen/Post 
Maaike heeft een uitnodiging gekregen voor ouders uit de (G)MR in de regio Diemen/Oost/Zuidoost 
om een overleg bij te wonen waarbij onderzoek wordt gedaan naar passend onderwijs en zorg binnen 
scholen. De vraag is of het zinvol is om als MR-lid van een eenpitter aan te sluiten. Maaike stuurt de 
uitnodiging in elk geval door naar de OG-leden. 
 

3. Notulen MR 19-10, vaststellen  
Na aanpassing van een paar type-fouten, worden de notulen akkoord bevonden. 
Communicatie over gele kaarten systeem is er nog niet uit, brief is wel klaar. Waarschijnlijk gaat hij er 
deze week uit. 
 

4. Terugkoppeling informeel overleg MR en bestuur van 31-10-2017 
Het was een goed overleg. Bepaalde zaken worden doorgeschoven naar het nieuwe jaar, tot Martijn is 
gestart, maar de verwachting van het bestuur is dat Martijn het snel oppakt. Nelie stopt formeel, 
maar zal op achtergrond helpen op verzoek. Martijn wordt door het bestuur goed gevolgd.  
Het was prettig om te bevestigen richting Arie Johan dat we merken dat er snel wordt 
gecommuniceerd en dat het goed werkt om elkaars concept notulen te delen. 
 

5. Jaarverslag MR, bespreken en vaststellen 
Na kleine aanpassingen goedgekeurd. Maaike stuurt het naar Marjolein voor de website. 
 

6. Marap 2016-17 (zie vorige MR) 
- In de Marap kun je niet per jaargroep de ontwikkelng volgen. Dit wil je in de pratijk wel en dat is 

ook wat in het team wel wordt besproken. Dit is dus wel inzichtelijk. 
- Tevredenheidslijsten: oranje punten worden eerst geanalyseerd en besproken met de kinderen 

(zo bleek bij punt huisvesting de kinderen de wc’s bijv vies te vinden). Als het een meer 
individueel punt is, wordt deze door de leerkracht met de betreffende leerling besproken.  

- Er was weining reactie van ouders op de tevredenheidslijsten, namelijk 39 vd 228.  De MR wil 
graag een hogere opkomst stimuleren. Dit hangt ook samen met communicatieplan. Dit punt 
meenemen voor de agenda in april. 

- De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in goede mensen die de arrangementen kunnen uitvoeren.  
Hierdoor kunnen arrangementen goed ingezet worden.  

- Waarom heeft de Adviseur Passend Onderwijs zijn/haar rol nog niet genomen? Wie is deze 
adviseur? De vraag komt op wat zo’n iemand kan doen voor onze school. De basisondersteuning 
die op andere scholen nog gerealiseerd moet worden, staat op De Nieuwe Kring al. Maaike zal 
deze vraag aan Pien voorleggen. 

Marap wordt ter informatie aangenomen. 
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7. Jaarplan (zie vorige MR) 

Het jaarplan is heel globaal. Er wordt d.m.v. schaalindeling (1 t/m 4) aangegeven hoe de stand van 
zaken is. Het zijn veelal cyclische zaken, je blijft doorontwikkelen. Nu is het team bijv. Met het 
jenaplan-thema ‘reflecteren’ aan de slag. Onder de scoring ligt een soort onderlegger waarin de 
doelen, werkwijzen, etc zijn uitgewerkt. Dit wordt in Parnassys integraal vastgelegd door de O2 
groepen. De O2-groepen zijn opgericht omdat het systeem van werken met bouwcoördinatoren 
stopte. De O2 groepen (naamgeving vanwege zuurstof in de school, O van onderwijs) worden 
gevormd door leerkrachten die zelf input geven op inhoud/onderwerp en daar collega’s op 
meenemen.  
 

8. Spilanalyse (zie vorige MR) 
Ter kennisgeving aangenomen. 
 

9. Uit de bestuursvergadering van 14-11-17 
De notulen kwamen vandag binnen. Maaike had geen gelegenheid deze door te sturen. We 
bespreken deze de volgende MR-vergadering. 
Frank licht toe nav notulen: Door gelden die vrijkomen wegens het Eigen Risico Dragerschap kan er 
iemand aangenomen worden die kan invallen bij bijv. ziekte.  
 

10. Kringetje Rond/vraag 
Frank stuurt Olga een stukje voor het Kringetje (jaarverslag op de website).   
 
 
Actielijst 

Datum Wat Wie 

27-11-2017 Typefout in url – aan Marjolein vragen Frank 

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

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

27-11-2017 Reactie op mail Arie Johan Maaike 

27-11-2017 Wordbestanden van Statuten etc zoeken  Bella 

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

   

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

Maaike/Frank 

 


