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1. Algemene gegevens 

 

PCBO De Kring 
 
Brinnr. : 17DX 

Voldersdreef 304 
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7300AH Apeldoorn 

T  : (055) 533 41 46 

E  : kring@pcboapeldoorn.nl  

W  : www.kring.pcboapeldoorn.nl 

F : www.facebook.com/pcbsdekring 
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Esther van Dijk, senior-leerkracht 
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2. Stichting PCBO Apeldoorn 

 

Het jaarverslag van PCBO Apeldoorn over het schooljaar 2014-2015 staat online. Bent u geïnteresseerd? U kunt 

deze bekijken op www.jaarverslag.pcboapeldoorn.nl. 

In het jaarverslag legt PCBO Apeldoorn verantwoording af over de ingezette activiteiten en de resultaten in het 

schooljaar 2014-2015 aangevuld met een financiële verantwoording over het boekjaar 2014.  

3. Directie PCBO De Kring 

 
De Kring staat voor:  

Kwaliteit 

Respect 

Identiteit 

Normen 

Gezelligheid 

 

Goed onderwijs in een veilige omgeving proberen wij te bereiken door te werken vanuit de vijf aspecten zoals 

hierboven beschreven. Op De Kring staat een professionele cultuur hoog in het vaandel. Deze cultuur kenmerkt 

zich door het ontdekken en optimaal gebruik maken van onze talenten. Dit betekent dat we ons bewust zijn van 

onze sterke kanten en deze kunnen uitdragen naar kinderen, ouders en collegae. Dit betekent ook dat we 

systematisch werken aan ontwikkelpunten, want ontwikkelen doen wij ons leven lang. Dit geldt voor kinderen 

en leerkrachten. Communicatie, analyse, differentiatie, vakdidactische kennis en reflectie zijn belangrijke 

aspecten bij het realiseren en waarborgen van kwalitatief goed onderwijs.  

 

Onderwijskundig 

Het onderwijs op onze school richten we zo in, dat voor alle kinderen de mogelijkheid aanwezig is zich ten volle 

persoonlijk te ontwikkelen. Daarbij houden we natuurlijk rekening met de leermogelijkheden van het kind. We 

willen graag dat uw kind met plezier naar school gaat en daarom werken we aan een goede sfeer in de klas. We 

proberen kinderen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en werk bij te brengen. Belangrijk hierbij is een goede 

wisselwerking tussen ouders en school.  

Op De Kring begeleiden we kinderen, die extra zorg nodig hebben, zo goed mogelijk. Dit heeft tot gevolg dat we 

nauwelijks kinderen doorverwijzen naar een speciale school voor basisonderwijs. Ook voor deze kinderen geldt 

onze doelstelling dat ze zich zo optimaal mogelijk moeten kunnen ontwikkelen, ook al zal dat geen hoge score 

op de eindtoets van het CITO betekenen.  

Eén middag per week komen meerbegaafde leerlingen bij elkaar waar ze op hun eigen niveau worden 

uitgedaagd. We noemen dit de Brainpower groep. Ons doel is, om er bij ieder kind uit te halen, wat er in zit en 

het kind een fijne schooltijd te bieden.  

 

We beseffen maar al te goed dat elk kind anders is. Het onderwijs op onze school is erop gericht dat anders zijn 

ook mag. De leerkrachten en de kinderen moeten kunnen omgaan met verschillen en die ook accepteren. 

Daartoe gebruiken we onder andere differentiatie in tempo en omvang van de leerstof en extra instructie. Voor 

het bijhouden van de individuele ontwikkeling van de kinderen gebruiken we een Leerlingvolgsysteem. Waar 

nodig krijgt een kind extra hulp. Daarvoor kan de groepsleerkracht de hulp inroepen van onze interne 

begeleiders. Samen bekijken ze de problemen en stellen een handelingsplan op. We doen dat altijd na overleg 

met de ouders.  

 

http://www.jaarverslag.pcboapeldoorn.nl/
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De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling loopt als een rode draad door ons onderwijs. Een kind dat 
zich gewaardeerd en veilig voelt, zal zich goed kunnen ontwikkelen. Het kind zal dan met anderen kunnen spelen 
en werken, de wereld gaan verkennen en voorstellingsvermogen en creativiteit gaan ontwikkelen. Door het 
omgaan met anderen en het ervaren van wat er wel en niet mogelijk is, zal het kind zichzelf beter leren kennen, 
waardoor het ook beter met het onderwijsaanbod om kan gaan. We zijn alert op problemen die zich op dit gebied 
voor kunnen doen en we proberen er al het mogelijke aan te doen. Indien noodzakelijk kunnen we ook bij andere 
instanties hulp inroepen.  
 

Het afgelopen schooljaar hebben we ons als team gericht op de volgende zaken: 

 De studiedagen hebben in het teken gestaan van het nieuwe schoolplan. We hebben de visie van PCBS De 

Kring herijkt en hebben hierbij het Kringverhaal geschreven. Het resultaat van deze studiedagen is het 

nieuwe schoolplan voor 2015-2019. 

 Het ontwikkelen van een invoeringsplan voor een continurooster. Hiervoor is op verschillende momenten 

het CNV op school geweest om team en ouders te informeren. In juni 2015 is het definitieve invoeringsplan 

gepresenteerd aan team en ouders.  

 Ingeschreven voor een project van de APS, waardoor we onder een pilot van PCBO 50 tablets hebben kunnen 

aanschaffen. De tablets zijn ingericht en ingezet voor kinderen in groep 7 en 8.  

 Via Facebook geven we bestaande ouders en nieuwe ouders regelmatig en inkijkje in de school, door het 

posten van foto’s van verschillende activiteiten binnen school en binnen verschillende groepen.  

 Het analyseren van toetsgegevens en wat dit betekent voor de leerling is verder geborgd, hierbij lag de 

nadruk op spelling. We hebben opbrengstgesprekken gevoerd per unit. 

 We zijn verder gegaan met het traject vanuit Scholen Aan Zet. Het MT heeft samen met experts van SAZ zich 

gebogen over het verder inrichten van een professionele leercultuur en het werken in Actiekringen. Hiervoor 

heeft het MT verschillende bijeenkomsten bezocht en gesprekken gevoerd. We hebben voor het eerst 

gewerkt met een Groot-MT. 

 Handelings Gerichte Proces Diagnostiek (HGPD). Dit is een manier om een kind nog beter in beeld te krijgen 

en te bekijken of we alle mogelijkheden benutten om een kind te begeleiden. HGPD-gesprekken hebben we 

gecontinueerd, hierbij is specifieke aandacht geweest van ouders in deze gesprekken.  

 Gestart met het rekenplein in de groepen 3 t/m 8.  

 De nieuwe bibliotheek is geopend. Kinderen uit groep 7 beheren in samenwerking met een ouder de 

bibliotheek. Kinderen van school kunnen dagelijks een boek ruilen. 

 Invoering van Parnassys, dit is een nieuw leerlingadministratie-systeem.  

 Zelfstandig werken, taakbrieven en coöperatief werken staat regelmatig op de agenda van de vergaderingen.  

 Het cultuurprogramma is uitgevoerd in samenwerking met Markant.  

 Door klasbezoeken van de intern begeleider en de directie borgen we de kwaliteit en doorgaande lijn van 

ons onderwijs. 

 Bezoeken met de leerlingen aan diverse culturele activiteiten zoals: ASK, Paleis het Loo, het Kröller Müller 

museum, HAPS kamp, schoolkampen en muziek en theater in Coda en Markant. Daarnaast waren er een 

bezoek van Streetwise van de ANWB, bezoeken aan de Heemhof en verschillende 

sportwedstrijden/activiteiten.  

 

Slim Fit 

In het schooljaar 2009-2010 hebben wij ons aangemeld om mee te doen aan het project Slim Fit. Hiervoor 

ontvangen wij subsidie van de overheid. Het doel van Slim Fit is: kijken of we door het anders organiseren van 

het onderwijs, leerlingen beter tot hun recht kunnen laten komen. We vonden dit dermate interessant, dat we 

hieraan meedoen. Het resultaat in 2014-2015 is dat we: 

 Gestart zijn met het rekenplein voor de groepen 3 t/m 8. Hierbij streven we naar instructie op 4 niveaus per 

leerjaar, rekenen we groepsdoorbroken, krijgen alle kinderen instructie op maat, krijgen kinderen in kleinere 

groepen instructie en wordt het zelfstandig werken actief begeleid. 
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 Op twee middagen per week groepsoverstijgend werken, via Talent in Beeld. Hierbij maken we gebruik van 

de talenten van leerkrachten, leerlingen en ouders. We organiseren thematisch onderwijs voor leerlingen.  

 Studiedagen met het team houden om het onderwijs anders in te richten. 

 Met verschillende teamleden de landelijke Slim Fit-dagen in Utrecht hebben bezocht. 

 Verantwoording aan OC&W hebben afgelegd over de inzet van de middelen over het totale Slim Fit-traject.  

 

In het voorjaar van 2015 is het project Slim Fit officieel afgerond, dit betekent dat de ontwikkelde werkwijze 

geborgd en verder ontwikkeld wordt zonder extra financiële ondersteuning vanuit het project. Inmiddels maakt 

de werkwijze deel uit van het nieuwe schoolplan en de organisatie van de school. 

 

Personele zaken 

 Meerscholendirecteur Gert Visser, heeft in juni 2015 een andere baan aangenomen. Eric Rietkerk is 

benoemd als interim meerscholendirecteur voor het schooljaar 2015-2016.  

 MK is in mei 2015 weer volledig aan het werk gegaan. Het re-integratie traject is afgerond.  

 AS heeft de 2-jarige opleiding tot lees/taal-coördinator (Master SEN) afgerond. Zij heeft hiervoor in juni 2015 

haar diploma ontvangen. As vervult de rol van taalspecialist op school. 

 ET heeft de 1-jarige opleiding Specialist Jonge Kind afgerond. Zij heeft hiervoor in juni 2015 haar diploma 

ontvangen. ET vervult de rol van specialist jonge kind op school. 

 Verschillende stagiaires vanuit ROC Aventus en de Pabo werken in onze school en zorgen zo voor extra 

handen in de klas. Het afgelopen schooljaar is er een Lio-stagiaire in groep 7 geweest. Zij heeft haar stage 

met succes afgerond. 

 

Management en Samen meer Scholen 

Het management op de Kring werd het afgelopen jaar gevormd door Esther van Dijk (Senior leerkracht, Gert 

Visser (Meerscholendirecteur) en Kees Kievit (Schooleider). Gert Visser is in juni 2015 gestopt als MSD-er voor 

PCBS De Kring, Eric Rietkerk heeft zijn functie overgenomen (op interim-basis). 

 

De bovenstaande structuur is tot stand gekomen door de pilot Samen meer Scholen. Deze pilot is PCBO gestart 

om te onderzoeken of de constructie met een schoolleider, senior leerkracht en een meerscholendirecteur 

toepasbaar is op de rest van de scholen binnen de stichting. In deze constructie ligt de focus van de schoolleider 

en senior leerkracht op de kwaliteit van contacten met kinderen, ouders en leerkrachten. De 

meerscholendirecteur richt zich meer op de profilering in de buurt, de samenwerking tussen andere scholen en 

op de contacten met PCBO. Concrete voorbeelden van deze intensievere samenwerking tussen de scholen 

binnen De Maten zijn: 

 Een wijkinformatieavond voor nieuwe ouders. 

 Meeloopdagen voor het team op andere scholen.  

 Werkbijeenkomsten (2 stuks) van intern begeleiders van de verschillende scholen.  

 Zes cluster-MT’s met PCBS De Gong en PCBS De Kring. 

 

Leerling-panel 

Twee leerlingen per groep uit de groepen 5 t/m 8 vormen het panel, dat uit 12 leerlingen bestaat. De volgende 

onderwerpen zijn o.a. aan bod gekomen: 

 Voorbereiden van het feest 40-jaar De Kring. 

 Adviezen geven voor Talent In Beeld (TIB). 

 Het schoolplan voor 2015-2019. Wat vinden jullie belangrijk voor de komende jaren?  

 Ideeën over boeken en bibliotheek bedacht en besproken.  

 Wat vinden leerlingen belangrijk om te leren op een basisschool? 
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De ideeën en opmerkingen van het leerling-panel worden gebruikt bij het maken van beleid binnen de school. 

Tevens is dit voor de leerlingen een goede mogelijkheid om mee te denken.  

 

Ouders 

Het is geweldig hoezeer ouders van de leerlingen zijn betrokken bij de Kring. Mede door ouders kunnen we extra 

kwaliteit bieden en daar zijn we erg blij mee. Hierbij denken we aan: de ouderraad, de oudergeleding van de MR, 

hulp bij onderwijsleerprocessen, begeleiding bij evenementen, organiseren van acties, hulp bij het onderhouden 

van de school, actieve verkeersouders, begeleiding bij kampen of voorlezen door grootouders. Fantastisch dat 

we altijd op ouders kunnen rekenen! Voor een overzicht van de activiteiten waarbij de OR en het leergeld een 

belangrijke rol spelen verwijzen we graag naar het jaarverslag van de OR. 

 

Het afgelopen jaar hebben we binnen de Ouderraad ingezet op het intensiveren van de samenwerking tussen 

ouders en de verschillende commissies binnen school. De tijd om allerlei buitenschoolse activiteiten te 

organiseren voor leerkrachten is zeer beperkt. Willen we als school wel deze activiteiten blijven organiseren dan 

zullen we nadrukkelijk de samenwerking met ouders moeten zoeken. Het afgelopen schooljaar hebben we hier 

weer erg mooie stappen in gemaakt.  

 

Verder hebben we met en voor ouders de onderstaande zaken georganiseerd: 

 De gespreksavonden voor ouders over de ontwikkeling van de kinderen (10-minuten-gesprekken). 

 Meegedaan als school met de landelijke actie NLDoet. 

 Koffieochtenden/-avond over continurooster en het schoolplan 2015-2019. 

 Twee algemene informatie-avonden voor ouders over het continurooster. 

 Koffieochtenden over rekenplein en de organisatie van de leerlingenzorg op school. 

 Kringreceptie, waarop we alle ouders bedankt hebben voor hun hulp. 

 Iedere klas heeft een kringviering georganiseerd. 

 

Materialen en diensten 

De financiële middelen van de school worden ingezet volgens de beleidskeuzen, die gemaakt worden door PCBO, 

het team en het management. Er wordt jaarlijks een begroting gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met 

de gemaakte plannen voor de schoolplanperioden 2011-2015. Extra materialen voor de leerlingen kunnen 

worden aangeschaft met het geld, dat de ouderraad ter beschikking stelt.  

 

Dit schooljaar hebben we een nieuwe bibliotheek gebouwd in de entree van de school. De kapstokken hebben 

we verplaatst naar boven. Hierdoor hebben we niet alleen een schitterende bibliotheek gekregen, maar hebben 

we ook een logistiek probleem rondom het ophangen van de jassen kunnen oplossen. 

 

Dit schooljaar zijn er twee nieuwe methodes aangeschaft. Te weten:  

 Trefwoord, methode voor levensbeschouwelijke vorming. Invoering in de groepen 1 t/m 8. 

 Take it Easy, methode voor Engels. Invoering in de groepen 7 en 8.  

 

Leerresultaten 

Via o.a. de methode gebonden toetsen, het CITO leerlingvolgsysteem en observaties volgen we de individuele 

leerling. In vergaderingen bespreken we de leerlingen uitgebreid. De interne begeleiders organiseren, regelen 

en bewaken een groot deel van de leerlingenzorg, die de gewone dagelijkse zorg van de groepsleerkracht te 

boven gaat. Dat is de extra zorg, die nodig is om een leerling optimaal te kunnen begeleiden als gebleken is, dat 

er zich bij de ontwikkeling problemen voordoen. Alle leerlingen maken aan het eind van groep 8 de ‘Eindtoets 

Basisonderwijs’ van het Cito. Elk jaar worden alle onderdelen van de toets kritisch tegen het licht gehouden om 

te zien op welke onderdelen wij ons kunnen verbeteren. Het afgelopen schooljaar hebben we onder het landelijk 

gemiddelde gescoord op de Cito Eindtoets (meer informatie op www.scholenopdekaart.nl).  

http://www.scholenopdekaart.nl/
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BSO/VSO 

In het afgelopen jaar heeft MAM’s de BSO/VSO op onze school verzorgd. Kinderen kunnen van 7.30 uur tot 8.30 

uur gebracht worden naar de VSO en zijn na schooltijd welkom tot 18.15 uur. In augustus 2015 is er een nieuw 

contract afgesloten met MAM’s voor een periode van drie jaar. 

 

Overblijven 

Om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen, de continuïteit te borgen en de kwaliteit van de TSO te blijven 

waarborgen zijn we gestart met het digitaliseren van de TSO. De voorbereidingen voor deze ontwikkeling zijn 

gestart in het voorjaar van 2014 en worden verder geconcretiseerd in het schooljaar 2014-2015. Om de TSO 

draaiende te houden hebben een aantal teamleden op vrijwillige basis meegedraaid in de TSO (eten met 

kinderen).  

 

Tot slot 

In dit jaarverslag over het schooljaar 2014-2015 willen we u verwijzen naar de plannen voor het schooljaar 2015-

2019. Deze plannen staan beschreven in het jaarplan 2015-2016 en in het schoolplan 2015-2019. Deze plannen 

zijn te downloaden op de site van De Kring. 

 

Een vriendelijke groet, namens het team van de Kring, Kees Kievit 

                                                           

5. Medezeggenschapsraad 

 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2014-2015 van de Medezeggenschapsraad van De Kring. Op deze wijze legt de MR 

formeel verantwoording af over haar activiteiten. Het verslag wordt ook gepubliceerd op de website van de 

school (http://www.kring.apeldoorn.pcboapeldoorn.nl). Via deze weg willen wij graag de rol en taken van de 

MR nog even kort schetsen, zodat u weet wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.    

 

Rol en werkwijze van de MR 

De MR is een bij wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om de belangen van zowel 

ouders als teamleden te vertegenwoordigen tegenover het bestuur. De directie wordt hierbij beschouwd als de 

dagelijkse vertegenwoordiger van het bestuur op school (het bevoegd gezag). De MR bestaat momenteel uit 

een teamgeleding en een oudergeleding van elk drie leden. De MR mag en moet zich gevraagd en ongevraagd 

met allerlei (beleids)zaken bezighouden die de school aangaat. Afhankelijk van de belangen en de reikwijdte 

van beleidszaken die spelen, heeft de MR advies- of instemmingsrecht. De MR mag ook ongevraagd advies 

geven over zaken die de school aangaan.   

De MR werkt op een ‘open’ wijze. Er wordt om de 6 à 7 weken vergaderd. Hoewel niet gebruikelijk, heeft u als 

ouder of teamlid het recht om de vergaderingen van de MR bij te wonen. De enige uitzondering in de openheid 

van ons functioneren is als er gesproken wordt over personen, bijvoorbeeld bij de aanstelling van personeel. 

Dit gebeurt vanzelfsprekend vertrouwelijk.   

Naast het adviseren over plannen en besluiten van directie en schoolbestuur, komen we ook zelf met 

voorstellen om zaken te verbeteren en het schoolleven van uw kind(eren) te verrijken.   

Om goed te functioneren als MR zijn goede informatie en wederzijdse communicatie met diverse geledingen in 

en buiten de school van belang. We hebben daarom (informeel) overleg met de Ouderraad (OR). 

Directie/managementteam informeert de MR bij iedere MR vergadering en bij onverwachte belangrijke 

ontwikkelingen ook tussentijds.   

In het schooljaar 2014-2015 bestond de MR uit:   

 

Namens de ouders; 

De heer D. de Lange, Voorzitter, afgevaardigde GMR 

Mevrouw I. Valenti, Secretaris 

De heer N. Zintel 

http://www.kring.apeldoorn.pcboapeldoorn.nl/
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Namens het personeel; 

Mevrouw M. van den Breemen 

Mevrouw D. de Sain 

De heer B. van de Glind 

 

Activiteiten MR in het schooljaar 2014-2015  

In het afgelopen schooljaar hebben de volgende onderwerpen centraal gestaan:  

 

Evaluatie jaarplan De Kring 2013-2014 

Het jaarplan wordt door de directie voor elk schooljaar opgesteld. Dit jaarplan wordt met behulp van een 

‘format’ van het PCBO bestuur opgesteld. De zaken die deel uitmaken van het jaarplan van De Kring zijn binnen 

de MR besproken.  

 

 

Schoolplan/Visieverhaal 

Het schoolplan is gezamenlijk door team en directie tot stand gekomen. Tijdens dit proces is de visie deels 

herijkt, dit is vertaald in het Kringverhaal. Over de ontwikkelingen rondom het schoolplan is de MR gedurende 

het schooljaar regelmatig geïnformeerd. 

Het team is op studiedagen bezig geweest met de ontwikkeling van het schoolplan en heeft zich gebogen over 

de op te stellen doelen voor dit plan.  

 

Ouders zijn op verschillende momenten en manieren door de directie bevraagd naar hun visie op De Kring in 

2020. Dit is gebeurd via verschillende koffieochtenden en door het vierjaarlijkse tevredenheidsonderzoek.  

 

De MR stemt in met het schoolplan. Het schoolplan is door de voorzitter van de MR getekend op 3 september 

2015. 

 

Vaste formatietoekenning PCBS De Kring  

PCBS De Kring kent al jaren een vaste forse instroom bij de kleutergroepen. Hierbij werd een maximumaantal 

van 43 jongste kleuters per schooljaar gehanteerd.  

I.v.m. de onvoorziene fluctuatie rondom de zomervakantie 2014 (crisisplaatsing en verhuizingen buiten de 

regio) is recent besloten om een inschrijfquotum op 43 + 2-3 te hanteren, om zodoende de fluctuaties beter te 

kunnen opvangen. 

Gezien dit feit dat de school al vele jaren lang mag rekenen op een vaste instroom, waarbij de groepen 

maximaal worden bezet, zou de Kring graag willen werken met een vaste formatietoekenning voor de duur van 

drie schooljaren. Hierbij kunnen we vanuit een stabiele situatie verder bouwen aan een kwalitatief sterke 

school. 

Het gebouw van PCBS De Kring biedt geen mogelijkheden om een extra groep te creëren, alle aanwezige 

groepslokalen zijn in gebruik. Vanuit de visie op kwalitatief goed onderwijs en de wens om hierbij andere 

organisatiemogelijkheden te benutten (zoals eventuele inzet van onderwijsassistenten in de toekomst) is het 

zeer wenselijk te kunnen werken met een vaste formatietoekenning. De MR is erg positief over dit initiatief. 

Het bestuur van PCBO heeft dit verzoek positief ontvangen en gehonoreerd. Het betreft de schooljaren 2015-

2016 t/m 2017-2018. 

 

Andere schooltijden 

Op 27 januari 2015 heeft het team en de MR een voorlichting gehad van Klaas Jurjens van het CNV. Met deze 

voorlichting van een onafhankelijke partij, wilde de MR objectief advies krijgen over de mogelijkheden en 

consequenties van andere schooltijden.  

De MR heeft van de scholleider een overzicht ontvangen betreffende het voorstel andere schooltijden met 

daarin de motivatie, twee mogelijkheden om tijden in te vullen, oplossingen voor pauze en lunch, toezicht 

buitenspelen, gevolgen voor team en BSO en tijdspad. Het concept is mooi overzichtelijk en duidelijk.  
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Voor ouders zijn er 2 voorlichtingsavonden en 3 koffieochtenden geweest over andere schooltijden. De MR is 

vanaf het eerste moment meegenomen in het proces. De MR is steeds procesbewaker geweest, waarbij een 

objectieve rol, focus op informatievoorziening naar ouders en team de belangrijkste punten waren.  

 

De MR is verplicht om de ouders te raadplegen voorafgaand aan het nemen van een besluit over het 

vaststellen van de onderwijstijd en het veranderen van schooltijden. De MR heeft deze raadpleging na de 

ouderavond gedaan in juni 2015. In de peiling hebben we de ouders laten kiezen tussen niet voor de invoering 

van andere schooltijden of wel voor de invoering, waarbij de keuze gemaakt kan worden tussen 4 gelijke dagen 

of 5 gelijke dagen. 

  

90% van de ouders heeft gestemd. Dat zijn 181 van de 202 gezinnen. Dit is een mooi resultaat dat 

representatief is voor een raadpleging. 

Wat duidelijk naar voren komt is dat 89% van de ouders voorstander is van het invoeren een continurooster en 

hierbij het aanpassen de schooltijden en het anders indelen van de onderwijstijd. Hiervan is ruim 60% 

voorstander van het 4-gelijke dagen model en rond de 20% gaat voor het 5-gelijke dagen model. De MR stemt 

in met de voorgestelde schooltijden en onderwijstijd. Vanuit de peiling is duidelijk naar voren gekomen dat de 

meeste ouders voorstander zijn voor het 4-gelijke dagen model. De MR geeft de directie dan ook als advies om 

dit te volgen. 

 

Takenlijst en actiekringen 

De MR is om advies gevraagd over het voorstel jaarplanning en teaminzet PCBS De Kring 2015-2016. Dit vraagt 

extra aandacht door de invoering van de nieuwe CAO PO (vanaf augustus 2015). De MR heeft Kees gevraagd 

om een overzicht van de urentoekenning voor iedere afzonderlijke taak, voordat wij een advies kunnen geven.  

De schoolleider heeft een mooi duidelijk overzicht gegeven waarin de taken en taakuren helemaal in kaart zijn 

gebracht. De MR (personeelsgeleding) stemt na overleg met de schooleider positief in met dit taakbeleid. 

 

Inzet MR-formatie 2015-2016 / toekenning taakuren 

De MR maakt (zoals ieder jaar) een planning/ activiteitenplan voor het nieuwe curriculum van de activiteiten 

van de MR. Daarmee geeft de MR te kennen dat zij vasthoudt aan de 60 taakuren voor de personeelsgeleding 

van de MR. 

 

Formatie, personeelsplan en het beleid rondom klassenindeling 

Een jaarlijks terugkerend onderwerp in de MR is het formatieplan. De personeelsgeleding heeft hierover 

instemmingsrecht, de oudergeleding heeft adviesrecht. Wij hebben ons door het managementteam wederom 

laten informeren over de achterliggende beweegredenen van de indeling. Voor alle duidelijkheid, bij het 

formatieplan en de klassenindeling gaat het voor wat betreft de MR alleen over het beleid dat wordt gevoerd 

bij de totstandkoming van de klassenindeling en de ‘verdeling’ van de teamleden over de klassen (officieel is 

dat laatste geen MR aangelegenheid, maar gaat het om de personele inzet klas en ambulante tijd (zonder 

namen). Welke kinderen in welke groep worden geplaatst is een afweging van team en directie. De 

oudergeleding heeft een positief advies over het formatieplan uitgebracht. De teamgeleding heeft ingestemd 

met het formatieplan. 

 
Invulling vacature meerscholendirecteur 

Gert Visser heeft de Kring per 1 juni verlaten. Dat betekent dat er een vacature vrij is gekomen voor de functie 

van meerscholendirecteur. Dit brengt ook meer werk met zich mee voor de schoolleider Kees Kievit. Omdat 

PCBO in deze fase van het project nog niet weet tot welke conclusies de evaluatie van het project gaat leiden, 

wil PCBO op dit moment liever nog geen nieuwe meerscholendirecteur benoemen. Ook is het nog niet duidelijk 

hoe deze functie zich verhoudt in het Strategisch Meerjarenbeleidsplan 2015-2019.  

Om ervoor te zorgen dat Kees kievit niet alleen voor de klus komt te staan is er besloten om voor de duur van 

de tijdelijkheid een interim-meerscholendirecteur van buiten aan te stellen. 

Op een later moment worden er afspraken voor informatie en overleg met de MR-en en de teams gemaakt 

over het vervolg van het SMS project en de gevolgen daarvan voor het wel of niet definitief invullen van de 

vacature van Gert Visser. 
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Samenwerkingsovereenkomst MAM`s 

De samenwerkingsovereenkomst met MAM`s liep af op 31 juli 2015. PCBO Apeldoorn heeft de 

samenwerkingsovereenkomst officieel beëindigd. De Kring is in principe wel voornemens om de samenwerking 

met MAM`s te continueren. De MR heeft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ontvangen waarover de 

schooleider graag een advies wil ontvangen. 

De punten die de MR op de conceptovereenkomst heeft aangegeven, heeft de schoolleider meegenomen in de 

onderhandelingen met MAM`s. De MR heeft vervolgens een positief advies gegeven over het verlengen van het 

contract. 

 

Jaarplanning / vakantierooster 2015-2016  

De MR heeft adviesrecht over het vaststellen van de niet rechtstreeks door het Ministerie voorgeschreven 

vakantieperiodes. Na gesproken te hebben over de beweegredenen van de voorgestelde jaarindeling, heeft de 

MR hierover een positief advies uitgebracht.    

 

Afsluiting & vooruitblik  

De MR speelt een belangrijke, adviserende rol bij alle beleidszaken die spelen bij de organisatie van De Kring. 

Voor zowel de teamleden als de ouders is de MR een ‘klankbord’ bij de totstandkoming en wijziging van beleid. 

Ook het komende jaar hopen wij op veel inbreng van u als ouder waarbij wij de belangen van onze kinderen zo 

goed mogelijk zullen behartigen. Blijf de MR voorzien van al uw opmerkingen, vragen en wensen.    

 

 

Namens de MR, De heer D. de Lange, voorzitter en mevrouw I. Valenti, secretaris 
 

6. Stichting Ouderfonds 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Ouderfonds PCBS de Kring over het schooljaar 2014-2015. In dit 

jaarverslag wordt kort ingegaan op de doelstellingen van de stichting, een kort overzicht van de activiteiten en 

tenslotte het financieel jaarverslag. 

Doelstelling Stichting Ouderfonds PCBS de Kring   
De stichting heeft ten doel: 

a) het in financiële zin ondersteunen van de school, bijvoorbeeld door geldmiddelen ter beschikking te 

stellen voor sport- en spelactiviteiten. Deze uit de ouderbijdrage gefinancierde extra activiteiten 

dienen te allen tijde ten goede te komen aan het welzijn of het extra vergaren van kennis van de 

leerlingen van de school. 

b) het beheren van het vermogen van de ouderraad van de school; 

c) het bevorderen van de relatie tussen ouders, voogden of verzorgers, de medezeggenschapsraad, de 

school en het schoolbestuur voor een optimaal functioneren van de school, en voorts al hetgeen met 

één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 

ruimste zin van het woord. 

Grondslag voor de Stichting Ouderfonds zijn de statuten en het reglement. Doordat er met de oprichting van 

de Stichting Ouderfonds formeel statuten zijn vastgelegd bij de notaris, moest het bestaande reglement hierop 

worden aangepast. Dit is in nauw overleg met de directie van De Kring en de Medenzeggenschapsraad (MR) 

gegaan en op basis van alle input zijn deze bekrachtigd. Dit reglement is op verzoek verkrijgbaar en staat ook 

op de site van de Kring. 

Samenstelling  

Bestuur: 

Voorzitter:  Mirjam Troost 
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Secretaris:  Inge Schoen 

Penningmeester:  Tanja van Agterveld 

Leden (ouders): 

Linda Plugge 

Cristel van der Haas 

Sandra Volpe 

Annemieke Schuijl 

Henry Rooks 

Geeske Timmerman 

Karin van Eijndt 

Astrid Wolven 

Leden vanuit het team: 

Lucie van der Maas 

Annemiek Schouten 

Vergaderingen  
De stichting Ouderfonds vergadert in een schooljaar tenminste 6 maal op van tevoren overeengekomen data. 

Deze data worden ook gepubliceerd op de site van school en op basisschoolnet. In het afgelopen schooljaar 

hebben deze vergaderingen op de volgende data plaats gevonden: 15 september 2014, 10 november 2014, 11 

januari 2015, 5 maart 2015, 13 april 2015, 8 juni 2015. 

Werkgroepen/commissies  
Binnen de school zijn verschillende werkgroepen actief. Elke werkgroep of commissie heeft een ouder als 

coördinator en een coördinator vanuit het team. De werkgroepen zijn binnen de stichting Ouderfonds verdeeld 

over de leden van de ouderraad. De stichting Ouderfonds leden fungeren als contactpersoon voor de 

werkgroepen of commissies. De leden van de ouderraad houden contact met de werkgroepen voor eventueel 

bijzonderheden of advies. In de stichting Ouderfonds vergadering worden eventuele bijzonderheden van de 

werkgroepen besproken en wordt zo nodig actie genomen.  

De werkgroepen zijn o.a.: 

 Luizengroep 

 Klussengroep  

 Sinterklaascommissie  

 Kerstcommissie 

 Sportcommissie   

 Kookgroep 

 Lief en leed groep  

 Paascommissie 

 Schoolreisje 

 NL-Doet 

Activiteiten van de Ouderraad  
In 2014-2015 hebben verschillende activiteiten plaats gevonden waar de Ouderraad een bijdrage aan heeft 

geleverd, zowel financieel als in de organisatie. Hieronder worden een aantal van deze activiteiten toegelicht. 

Schoolreisje 

In mei zijn de kinderen van de Kring weer op schoolreisje geweest. Deze activiteit vindt eens in de twee jaar 

plaats. De klassen 1 en 2 zijn naar Het land van Jan Klaassen geweest, de klassen 3 en 4 naar de dierentuin in 

Rhenen en klas 5 en 6 naar het Openluchtmuseum. Veel ouders hebben geholpen om er weer een gezellige dag 

van te maken. Vanuit de stichting Ouderfonds wordt een grote bijdrage geleverd in de kosten. 
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Sinterklaas/Kerstmis/Pasen 

De stichting Ouderfonds ondersteunt het team actief bij de sinterklaasviering, de kerstviering en de paasviering. 

Verder worden uit de ouderbijdrage o.a. het sinterklaasfeest en het kerstfeest betaald. U kunt hierbij denken 

aan sinterklaascadeautjes, snoepgoed, kerstattenties, versieringen, huur van de kerk, etc. Veel ouders verrichten 

hand- en spandiensten bij de diverse activiteiten. 

Hapskamp en afscheid groep 8 

Het afscheid van groep 8 wordt op De Kring groots gevierd met een musical en een afscheidsetentje voor de 

kinderen. Ook dit wordt betaald uit de ouderbijdrage. 

Natuurlijk helpen de leden van stichting Ouderfonds zoveel mogelijk bij de uitvoering en de organisatie. Denk 

hierbij aan het inkopen van eten en drinken, verzorgen van de catering, etc.  

Het Hapskamp in groep 7 wordt ondersteund door het betalen van de kosten, die gemaakt worden voor de 

ouders die meegaan voor de begeleiding.  

Koningsspelen 

Voor derde keer zijn er in het kader van Koningsdag, de Koningsspelen georganiseerd. Deze dag staat in het teken 

van sport en sportiviteit. Enkele ouders vanuit de ouderraad hebben, samen met enkele leden van het team de 

spelen georganiseerd. Deze keer is er iets groter uitgepakt, zo waren er bijvoorbeeld springkussens. Ook is de 

dag opgesplitst, de ochtends was voor de kleuters en de onderbouw en ‘s middags was er een activiteit voor de 

bovenbouw.  

NL doet 

Dit jaar heeft de stichting Ouderfonds voor de tweede keer deelgenomen aan de nationale vrijwilliger dag van 

NL doet, onderdeel van het Oranje Fonds. Op deze dag zijn vrijwilligers aan de slag gegaan om de school 

schoon te maken, klussen te doen en andere voorkomende zaken geregeld en hersteld. Een aantal leerlingen 

van Aventus hebben ook geholpen in het kader van hun maatschappelijke betrokkenheid vanuit hun eigen 

school. 

Bibliotheek 

Dit schooljaar is er hard gebouwd aan een bibliotheek binnen de school. Vanuit de stichting Ouderfonds is er 

een eenmalige bijdrage geleverd voor de verbouwing en de aanschaf van de boeken. Ook is de ouderraad actief 

geweest in het zoeken naar aanvullende fondsen voor de schoolbieb, bijvoorbeeld door mee te doen aan de 

wensenmuntactie van de Dekamarkt.  

Traktatie laatste schooldag 

Op de laatste schooldag heeft de stichting Ouderfonds een ijscokar geregeld en alle leerlingen getrakteerd op 

een heerlijk ijsje.  

Kringreceptie 

Jaarlijks wordt tegen het einde van het schooljaar de Kringreceptie georganiseerd om namens het team 

iedereen, die zich binnen school actief heeft ingezet te bedanken. 

Overige activiteiten 

De avond-4-daagse, culturele uitstapjes, meester- en juffen dag, Vaderdag- en Moederdag cadeaus, bestrijding 

van hoofdluis en een EHBO diploma voor groep 8 zijn activiteiten die uit het schoolfonds betaald worden.  

Inzameling batterijen 

De inzameling van batterijen heeft primair een milieudoel, maar levert ook een financiële bijdrage op die 

gebruikt kan worden voor verschillende activiteiten. De stichting Ouderfonds organiseert deze inzameling en 

zorgt voor de communicatie naar ouders en leerlingen.  

Verhuur statafels 

De stichting Ouderfonds heeft een aantal statafels in beheer die tegen een geringe vergoeding gehuurd kunnen 

worden. 
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Luizengroep 

De ouders die betrokken zijn bij het controleren van de kinderen naar hoofdluis zijn dit jaar erg actief geweest. 

Na elke schoolvakantie is er gecontroleerd. Waar nodig werden er de nodige maatregelen getroffen. 

Lief en leed groep 

Een aantal leden van de stichting Ouderfonds zorgt ervoor dat er een kaartje verstuurd wordt naar ouders en 

teamleden bij geboorte, ziekte, etc. 

Financieel jaarverslag 

Hierbij treft u het financiële jaarverslag aan van het fonds ouderbijdrage voor het schooljaar 2014/2015 waarin 

een aantal zaken worden toegelicht. 

Schooljaar 2014/2015 

Inkomsten 

De ontvangen vrijwillige ouderbijdrage is volgens verwachting. De Ouderraad en school zetten zich actief in 

voor diverse activiteiten die niet tot het reguliere onderwijsprogramma behoren en het is fijn te zien dat er een 

hoge betrokkenheid is van ouders om hier (financieel) aan bij te dragen.  

Extra inkomsten voor de OR is de verhuur van statafels. Dit jaar heeft dat 25 euro opgeleverd. 

Uitgaven 

Voor een beter inzicht in daadwerkelijke kosten van een activiteit zijn de 2-jaarlijkse activiteiten elk jaar 

opgenomen in het resultaat. Het ene jaar als reservering en het jaar waarin de activiteit daadwerkelijk 

plaatsvindt als uitgave. Het verschil tussen begroting en resultaat is een negatief verschil van € 1.149,-. 

Overschrijding en onderbesteding op diverse posten hebben diverse oorzaken.  
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                                      Financieel overzicht van Fonds Ouderbijdrage 

    

  2014/2015 2014/2015 

  begroting resultaat 

    

Inkomsten    

Ouderbijdrage   €             9.000  € 9.672  

PCBO bijdrage   €                 480  € 512  

Rente   €                 100  € 62  

Overig   €                   50  € 25  

 totaal € 9.630  € 10.270  

    

Uitgaven    

Schoolreisje  € 1.125  € 2.250  

Kamp   € 300  € 311  

Afscheid groep 8  € 800  € 398  

Sinterklaas  € 1.000  € 863  

Keuken  € 850  € 528  

Attenties  € 500  € 222  

Kerstmis  € 700  € 441  

Pasen  € 350  € 355  

De dag van  € 1.390  € 1.102  

Diversen  € 250  € 183  

Culturele Vorming  € 1.750  € 1.251  

Talent in Beeld (reservering)      

EHBO  € 600  € 585  

Sport en Spel  € 300  € 261  

Koningsdag  € 375  € 642  

Luizenzakken  € 208  € 0  

Ikea bakken      

Buitenspeelgoed  € 260  € 28  

Bibliotheek  € 2.000  € 2.000  

NL Doet    € 0  

 totaal € 12.758  € 11.419  

    

 verschil -€ 3.128  -€ 1.149  

    

Liquide middelen  12-okt-14 12-okt-15 

ING  € 3.103,15  € 192,75  

Postbank Rentemeer rek  € 7.218,51  € 8.980,24  

 totaal € 10.321,66  € 9.172,99  

 

Namens de OR, Mevr. Y. Donselaar, voorzitter (2015-2016). 


