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1. Algemene gegevens 

 
PCBO De Kring 
 

Bezoekadres: 
Voldersdreef 304 
7328CA Apeldoorn 
 

Postadres: 

Jean Monnetpark 27 

7336 BA Apeldoorn 

 

T  : (055) 533 41 46 

E  : kring@pcboapeldoorn.nl  

W  : www.kring.pcboapeldoorn.nl 

F : www.facebook.com/pcbsdekring 

 

Directie 

Kees Kievit, Directeur 

Esther van Dijk, senior-leerkracht 

 

 

 

2. Stichting PCBO Apeldoorn 

 

 

Het jaarverslag van PCBO Apeldoorn over het schooljaar 2015-2016 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 2015-2016 aangevuld met een financiële verantwoording over het boekjaar 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kring@pcboapeldoorn.nl
http://www.jaarverslag.pcboapeldoorn.nl/
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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 begaafdheid 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.  

 
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.  
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Verder hebben we ons in het schooljaar 2015-2016 gericht op de volgende zaken: 

• Het analyseren van toetsgegevens en wat dit betekent voor de leerling is verder geborgd. We hebben op 

twee momenten in het schooljaar opbrengstgesprekken gevoerd per unit. Hierbij zijn leren van elkaar en 

feedback geven op plannen/handelen belangrijke aspecten. 

• Als team zijn we op een andere manier gaan werken met onze Persoonlijke-Ontwikkelings-Plannen (POP). 

Een POP wordt samen met een “maatje” besproken en opgesteld, elkaar voorzie je regelmatig van 

feedback. Eén keer per schooljaar voer je over jouw ontwikkelingen een gesprek met het MT (per tweetal).  

• Het groepsplan voor spelling is ingevoerd. Met het team is kennis over effectieve instructie en goede 

oefen-strategieën voor spelling opgedaan. Het werken op drie niveaus voor spelling is verder uitgewerkt. 

• Als school hebben we start gemaakt met het werken in kernconcepten. Hierbij zijn we begeleid vanuit 

“Onderwijs maak je samen”, voor deze scholing hebben we subsidie van het KWTO ontvangen. Met alle 

klassen werken we nu jaarlijks aan vier kernconcepten die kerndoel dekkend zijn. Hierbij zijn ontdekkend 

en ontwerpend leren belangrijke vaardigheden die kinderen leren.  

• Het cultuurprogramma, i.s.m. Markant is uitgevoerd, met het accent op film en video. 

• Het project “Prettig Samenleven” is uitgevoerd op school. Een aantal kinderen, een leerkracht en ouders 

van De Kring zijn in mei 2016 naar Sint-Petersburg geweest voor een cultureel uitwisselingsprogramma. In 

2017 bezoeken kinderen uit Rusland onze school.  

• 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 

bezoeken aan de Heemhof en verschillende sportwedstrijden/activiteiten.  

 

APS-project 

Het APS-project is in juni 2016 afgerond. PCBO is overgegaan tot aanschaf van de 48 tablets. Hier werken wij op 

school naar volle tevredenheid mee. De doelen die in het projectplan beschreven staan, blijven in het 

schooljaar 2016-2017 ook actueel. Ziet u hiervoor de jaardoelstellingen 2016-2017.  

 

Personele zaken 

• YB is benoemd als onderwijsassistent op vacature voor deze functie op onze school. Zij zal i.s.m. het team 

het rekenplein bemensen.  

• CvS is voor vijf dagen per week vast bij ons in dienst getreden. Zij werkte al op verschillende dagen op De 

Kring, maar dit betrof deels dienstverbanden voor de invalpool.  

• TvG is voor drie dagen per week vast bij ons in dienst getreden. Zij werkte al op verschillende dagen op De 

Kring, maar dit betrof deels dienstverbanden voor de invalpool.  

• RvdZ is na een interne sollicitatieprocedure benoemd op de functie internbegeleider voor de groepen 5 

t/m 8. 

• RW vervult de taak als rekenspecialist.  

• RB is voor één dag gedetacheerd naar PCBO De Gong voor ICT-zaken. 

• Twee leerkrachten volgden de coaching-cursus om studenten beter te begeleiden. Alle leerkrachten zijn op 

dit moment geschoold in het coachen van studenten.  

• 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 3 geweest. Zij heeft haar stage 

met succes afgerond. 

 

Samenwerking met externen 

• Vanuit Accres zijn we de samenwerking aangegaan op het gebied van de beweegcoach. Na een 

sollicitatieprocedure is BT benoemd als beweegcoach op PCBO De Kring. Hij geeft gymles aan de groepen 3 

t/m 8, daarnaast organiseert hij alle schoolsport in samenwerking met het team en ouders. 

• Vanuit MAM’s zijn we samenwerking aangegaan op het gebied van een onderwijsassistent.  
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Overlegmodel 

In samenspraak met het team en de MR werken we vanaf augustus 2016 met het overlegmodel in plaats van 

het basismodel (mogelijkheid in de CAO PO). In het schooljaar 2015-2016 hebben we een invoeringsplan 

gemaakt voor het overlegmodel. In het voorjaar van 2016 heeft 100% van het team ingestemd met de 

invoering van het overlegmodel.  

 

Management en Samen meer Scholen 

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

Rietkerk (meer-scholendirecteur, interim) en Kees Kievit (schoolleider). 

 

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 meer-scholen-directeur 

toepasbaar is op de rest van de scholen binnen de stichting. In januari 2016 is door PCBO besloten te stoppen 

met de Pilot en aan PCBO De Kring weer een integraal verantwoordelijke directeur te verbinden. Meer-scholen-

directeur Eric Rietkerk is in februari 2016 gestopt als meer-scholen-directeur op PCBO De Kring.  

 

In februari 2016 is na de sollicitatieprocedure Kees Kievit benoemd als directeur van PCBO De Kring. In juni 

2016 is er een interne sollicitatieprocedure opgestart voor een tweede Senior leerkracht op PCBO De Kring, 

hierop is Miriam van den Breemen benoemd. Esther van Dijk, Miriam van den Breemen en Kees Kievit vormen 

het MT van PCBO De Kring. Hierbij is Esther van Dijk verantwoordelijk voor de groepen 1 t/m 4 en Miriam van 

den Breemen voor de groepen 5 t/m 8.  

 

Leerling-panel 

Twee leerlingen per groep uit de groepen 6 t/m 8 vormen het panel, dat uit 10 leerlingen bestaat. De volgende 

onderwerpen zijn besproken: 

• Er is een nieuw plan gemaakt voor het gebruik van de WC’s. Dit plan is in de groepen 3 t/m 8 toegelicht en 

is uitgevoerd. 

• Er is een respectdag voorbereid. De kinderen van het leerling-panel hebben deze dag georganiseerd voor 

groep 8.  

• Wat vinden leerlingen belangrijk om te leren op een basisschool? 

 

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 erg mooie stappen in gemaakt.  
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Verder hebben we met en voor ouders de onderstaande zaken georganiseerd: 

• Aan het begin van het schooljaar hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor ouders uit de MR en OR. 

Samen met deze ouders en het team hebben we via een “speeddate” de organisatie voor de verschillende 

activiteiten van dit schooljaar besproken.   

• Vier inloopmiddagen voor ouders uit groep 3 t/m 8. Hiervan hebben we twee middagen gekoppeld aan de 

afsluiting van een school breed thema. Tijdens deze middagen presenteerden kinderen aan hun ouders 

waar ze aan gewerkt hebben en wat ze hebben geleerd.  

• Meegedaan als school met de landelijke actie van NLDoet. 

• Koffieochtenden en een ouderavond over de uitwerking van het continurooster.  

• De Kring Summer Lounge: Op deze avond voor ouders en kinderen hebben we gevierd dat we een heel jaar 

fijn met elkaar hebben mogen samenwerken. Tijdens de avond worden ouders bedankt voor hun inzet.  

• Iedere klas heeft een kringviering georganiseerd voor ouders. 

 
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 2015-2019. Extra materialen voor de 

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

 

Dit schooljaar hebben we drie nieuwe methoden aangeschaft. Te weten: 

• Goed Gedaan!, een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Invoering in de groepen 1 t/m 8. 

• Take it Easy, een methode voor Engels. Invoering in groep 6 (in de groepen 7 en 8 is de methode vorig 

schooljaar ingevoerd).  

• Trefwoord, een methode voor godsdienst. Invoering in de groepen 1 t/m 8. 

 

Dit schooljaar hebben we al het meubilair in de klassen vervangen (juli 2016). Over de keuzes die gemaakt zijn 

heeft de werkgroep meubilair zich gebogen, hierbij diende rekening te worden gehouden met de PCBO-breed 

geldende afspraken.   

 
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 boven het 

landelijk gemiddelde gescoord op de Cito Eindtoets. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website: 

www.scholenopdekaart.nl   

 
Invoering continurooster 

In het schooljaar 2014-2015 zijn we gestart met het traject “Andere schooltijden”. Dit is in 2015-2016 afgerond. 

Het resultaat is dat we als school vanaf augustus 2016 een continurooster draaien. In maart 2016 zijn alle 

ouders middels een informatiebrief en een ouderavond geïnformeerd over de definitieve uitwerking van het 

rooster, nadat in juni 2015, na afronding van een ouderpeiling, de keuze is gemaakt voor het 4-gelijke-dagen-

model. We zijn blij dat we het traject met dit resultaat hebben kunnen afronden. 

 

 

 

 

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. Het afgelopen schooljaar is 

samen met MAM’s en de oudercommissie van MAM’s gesproken over de aansluiting van de BSO op het nieuwe 

continurooster.  

 

Daarnaast zijn MAM’s en PCBO De Kring een nieuw contract aangegaan. Dit betekent dat MAM’s en PCBO De 

Kring de komende 3 jaar met elkaar blijven samenwerken.  

 

Overblijven 

Om de TSO draaiende te houden hebben het afgelopen jaar verschillende leerkrachten op vrijwillige basis 

meegedraaid in de TSO in samenwerking met ouders. Leerkrachten hebben gegeten met kinderen en hebben 

incidenteel meegedraaid in het toezichthouden tijdens de pauze. Aan het eind van het schooljaar is afscheid 

genomen van de coördinatoren van de TSO, tevens heeft MAM’s gezorgd voor een slotavond voor alle ouders 

die meegedraaid hebben in de TSO. De TSO is op de laatste schooldag van 2015-2016 opgeheven.  

 

Tot slot 

In dit jaarverslag over het schooljaar 2015-2016 willen we u verwijzen naar de plannen voor het schooljaar 

2016-2017. Deze plannen staan beschreven in het jaarplan 2016-2017. Dit plan is te downloaden op de site van 

De Kring. 

 

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

                                              

5. Medezeggenschapsraad PCBO De Kring 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2015-2016 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.   

 

http://www.kring.apeldoorn.pcboapeldoorn.nl/
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In het schooljaar 2015-2016 bestond de MR uit:   

 

Namens de ouders; 

De heer T. Versteeg, Voorzitter 

Mevrouw I. Valentie, secretaris 

Mevrouw L. van Vliet 

De heer N. Zintel 

 

Namens het personeel; 

Mevrouw D. de Sain 

Mevrouw M. Kamphorst 

Mevrouw N. van Schier 

 

Activiteiten MR in het schooljaar 2015-2016  

In het afgelopen schooljaar hebben de volgende onderwerpen centraal gestaan:  

 

Evaluatie jaarplan De Kring 2014-2015 

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  

Het schoolplan is gezamenlijk door team en directie tot stand gekomen. 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. De MR heeft ingestemd met het schoolplan. 

 

Mam’s kinderopvang 

In juni 2015 is de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst getekend door Mam’s en Stichting PCKO (De 

Kring is hier een onderdeel van). Na de zomer van 2015 is Mam’s de nieuwe partner voor VSO, TSO en BSO 

gebleven. 

 

Continurooster 

In het jaar 2015 – 2016 is hard gewerkt aan het definitief maken van het continurooster. De Werkgroep, alle 

collega’s en directie hebben zich achter het plan geschaard na uitgebreide voorlichting in 2014 – 2015. De MR 

was in principe met de (concept) plannen al akkoord gegaan. De directie heeft de MR telkens goed en 

uitgebreid geïnformeerd. De MR heeft ingestemd met de detailinvulling van continurooster. Start van nieuwe 

rooster is in het jaar 2016 – 2017. 

 

Actiekringen 

De actiekringen zijn gestart in 2015 - 2016. Er staan specialisten aan het hoofd van iedere actiekring. De OR is 

hier ook bij betrokken. Samenwerking met ouders is een belangrijk aspect van de actiekringen. Omdat er nu op 

meerdere terreinen gewerkt wordt, gaat de ontwikkeling van de specifieke actiekring-onderwerpen snel geven 

docenten aan. Er is overzicht bij de specialisten en MT en geeft input en handvatten bij de teamvergaderingen. 

 

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 
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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 locatiedirecteur 

Na het vertrek van de meer-scholendirecteur in 2015 heeft de stichting gekozen voor een andere 

directiestructuur t.a.v. De Kring. In plaats van een meer-scholendirecteur en een locatieleider komt een 

locatiedirecteur. Dit is een vacature geweest. De voorzitter van de MR heeft samen met een aantal docenten 

zitting gehad in de benoemingsadviescommissie (BAC). De benoemingscommissie (BC) bestaat uit de leden van 

de centrale directie van de stichting. Op 1 februari is Kees Kievit benoemd tot locatiedirecteur De Kring. De 

benoeming is tijdelijk en voor de periode van één jaar. Bij goed functioneren volgt een vaste benoeming. De 

BAC komt voor 1 februari 2017 bij elkaar om een advies uit te spreken naar de BC voor de vaste benoeming van 

Kees Kievit.    

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 T. Versteeg, voorzitter en mevrouw I. Valenti, secretaris 
 

6. Stichting Ouderfonds PCBO De Kring 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Ouderfonds PCBS de Kring over het schooljaar 2015-2016. In dit 

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

gegeven van de verschillende activiteiten en tenslotte is het financieel jaarverslag opgenomen. 

 

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) 
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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  

In het schooljaar 2015-2016 bestond de oudercommissie van “De Kring” uit de volgende personen: 

Bestuur: 

Voorzitter:  Yvonne van Donselaar 

Secretaris:   Janneke Roskam 

Penningmeester:  Tanja van Agterveld 

Leden (ouders): 
Cristel van der Haas 

 
Geeske Timmerman 

Sandra Volpe Annemieke Schuyl 
Henry Rooks Miriam Troost 
Mirjam Troost Nicole Westendorp (vanaf 29 feb 2016)  
Karin van Eijndt Eugenie Knaap (vanaf 6 juni 2016) 
Astrid Wolven Hub Orbons (vanaf 6 juni 2016) 
Linda Plugge  

 

Leden vanuit het team: 

Femke Boot 

Annemiek Schouten 

 

Vergaderingen  

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

In het afgelopen schooljaar hebben deze vergaderingen op de volgende data plaats gevonden: 7 september 

2015, 16 november 2015, 11 januari 2016, 29 februari 2016, 11 april 2016 en 6 juni 2016. 

De notulen van de vergaderingen zijn openbaar en kunnen opgevraagd worden bij de secretaris via 

orkring@pcboapeldoorn.nl 

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 eventuele 

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 

• Kookgroep 

• Schoonmaakgroep 

• Lief en leed groep  

• Ouderhulp 

• Sinterklaascommissie  

• Kerstcommissie 

• Sportcommissie 

• Paascommissie 

• Koningsspelencommissie 

• Schoolreisje 

• NL-Doet 
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Activiteiten van de Ouderraad  

In 2015-2016 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. 

Start kinderboekenweek/opening van de bibliotheek/sponsorloop 

Op 7 okt is de bibliotheek geopend door de wethouder Dhr. J. Kruithof. Bij deze opening was er ook een 

sponsorloop georganiseerd om extra geld op te halen voor de bibliotheek, zodat in de toekomst ook nieuwe 

boeken kunnen worden aangeschaft. Naast de sponsorloop was er ook een boekenmarkt. Totale opbrengst van 

de sponsorloop was € 5648,40. De boekenmarkt heeft rond de €300 opgebracht. Een groot gedeelte van het geld 

is besteed aan de verbouwing/inrichting van de bibliotheek. De rest gaat naar de bibliotheek voor het 

aanschaffen van o.a. een rups waar prentenboeken/tijdschriften in kunnen staan, tijdschriftabonnementen en 

jaarlijkse aanvulling van boeken. Naast het opgehaalde geld is er ieder jaar ook een vaste bijdrage vanuit de 

stichting Ouderfonds. In 2015-2016 was deze bijdrage €250,-. Met die bijdrage wordt de kwaliteit van de collectie 

boeken binnen de Kring gewaarborgd 

 

Sinterklaas 

Op woensdag 2 december 2016 kwam Sinterklaas dit jaar aan met een reddingsboot van de KNRM. Daarnaast is 

er gekozen de cadeautjes niet in de klas uit te delen maar de kinderen zelf te laten kiezen uit de schatkamer in 

de gymzaal van de kleuters. Dit was een groot succes. Verder is het verhaal gevolgd van het Sinterklaas journaal. 

Vanuit de stichting Ouderfonds is een bijdrage geleverd voor de cadeautjes.  

 

Kerstmis 

Voor de kerstviering is er dit jaar voor gekozen de viering op school te houden. De kinderen hebben eerst een 

korte viering in de klas gehad, waarbij de ouders samen kwamen op het achterplein. Aansluitend is iedereen 

samengekomen op het achterplein waar gezamenlijk een lied gezongen is. Tenslotte was er koffie/thee/warme 

chocolademelk en kerstbrood op het voorplein als afsluiting, welke aangeboden is door de Ouderraad. 
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NL doet 

Dit jaar heeft de stichting Ouderfonds voor de derde keer deelgenomen aan de nationale vrijwilligersdag van 

NLdoet, onderdeel van het Oranje Fonds. Op vrijdag 11 maart 2016 dag zijn vrijwilligers aan de slag gegaan om 

de school schoon te maken, klussen te doen en andere voorkomende zaken zijn geregeld en hersteld. Een aantal 

leerlingen van Aventus zijn gekomen in het kader van hun maatschappelijke betrokkenheid vanuit hun eigen 

school.

 

Pasen 

Net als elk jaar hebben de Kinderen op 23 maart 2016 een paasontbijt gehad in de klas bij de paasviering. De 

boodschappen voor dit lekkere ontbijt zijn gedaan door leden van de Ouderraad. De stichting Ouderfonds geeft 

een bijdrage voor dit ontbijt en de viering. 

Koningsspelen 

Op 22 april zijn er voor vierde keer 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. Ook is de dag opgesplitst, de ochtend was voor de kleuters en de 

onderbouw en ‘s middags waren er activiteiten voor de bovenbouw.  

 

Afscheid groep 8 

Het afscheid van groep 8 wordt op De Kring groots gevierd met een musical en een gezellige receptie daarna 

voor de ouders en kinderen. De receptie wordt verzorgd en aangeboden vanuit de ouderbijdrage. 

Traktatie laatste schooldag 

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

een heerlijk ijsje.  
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Kring Summer Lounge 

Nieuw: Dit jaar is voor het eerst een Kring Summer lounge georganiseerd, een middag voor de ouders door de 

kinderen. Gezellig het schooljaar afsluiten met ouders en kinderen.  

Ouderhulp 

Wanneer er ouders nodig zijn voor activiteiten wordt via basisschoolnet een hulpvraag uitgedaan door de 

contactpersonen uit de Ouderraad. Op deze wijze worden de vragen vanuit een centraal punt gecoördineerd, 

wat erg goed en efficiënt werkt. 

Lief en leed  

De Ouderraad zorgt ervoor dat er namens alle ouders een kaartje verstuurd wordt naar ouders en teamleden bij 

geboorte, ziekte, overlijden etc. 

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.  

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. 

Daarnaast zijn er nog een aantal andere acties geweest waarbij hulp geboden is vanuit de Oudercommissie, zoals 

een actie tegen hondenpoep op het veld en een flessenactie voor de stichting I-cell. 

 

Financieel jaarverslag 

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 55 euro opgeleverd. 
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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 € 2.125,-. Het 

schoolreisje is dit jaar gereserveerd voor € 1.125,-. 

Overschrijding en onderbesteding op diverse posten hebben diverse oorzaken.  

 
 

     
                                      Financieel overzicht van Fonds Ouderbijdrage 

    

  2015/2016 2015/2016 

  begroting resultaat 

    
Inkomsten    

Ouderbijdrage   €             9.000  € 9.465  

PCBO bijdrage   €                 500  € 480  

Rente   €                   50  € 62  

Overig   €                   25  € 55  

NL DOET   €                 400  € 368  

 totaal € 9.575  € 10.062  

    
Uitgaven    

Schoolreisje  € 1.125  € 0  

Kamp   € 450  € 450  

Afscheid groep 8  € 600  € 520  

Sinterklaas  € 1.000  € 919  

Keuken  € 750  € 455  

Attenties  € 500  € 199  

Kerstmis  € 600  € 398  

Pasen  € 350  € 235  

De dag van  € 1.390  € 1.032  

Diversen  € 250  € 212  

Culturele Vorming  € 1.750  € 1.693  

EHBO  € 600  € 500  

Sport en Spel  € 300  € 274  

Koningsdag  € 700  € 404  

Ikea bakken (ipv luizenzakken)  € 150  € 150  

Buitenspeelgoed  € 260  € 244  

Bibliotheek  € 250  € 250  

 totaal € 11.025  € 7.937  

    

 verschil -€ 1.450  € 2.125  

 

 


