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Nieuwsbrief  Nr. 10. 

Schooljaar 2019-2020 

Vrijdag 15.11.2019. 

 

Werving en selectie van nieuwe leerkrachten. 

Gisteren ontvingen de ouders van de leerlingen uit de stamgroep 6-7-8 van de 

Sparrenlaan een bericht, met daarin de mededeling dat de stamgroep met 

ingang van maandag 18 november wordt gesplitst. Het is gelukt om tot april 

2020 een geschikte leerkracht te vinden. Daarmee komt een einde aan een lange 

periode waarin twee groepen waren samengevoegd. We zijn blij met de komst 

van Marieke Neijenhuis. Na april wordt de groep overgenomen door Tessa. In het 

onderstaande overzicht ziet u de indeling van deze twee stamgroepen. 

 

Stamgroep: Naam: Leerkrachten: 

6-7-8A  Torteltuin Arianne 

6-7-8B Dikke Dolly Marieke t/m april 

Tessa april tot de zomervakantie. 

 

Hiermee verdwijnt opnieuw een gedeelte van het zgn. 

noodplan van kort voor de zomervakantie. Omdat er 

nieuwe leerkrachten worden aangenomen gaan we, rond 

de kerstvakantie, gedeeltelijk afscheid nemen van de 

onderwijsassistenten. Een deel werd benoemd t/m 

december of januari. Een aantal onderwijsassistenten blijft 

en werkt door tot aan de zomervakantie. Daarna zullen we 

bekijken hoeveel ondersteuning we, bijvoorbeeld door 

inzet van werkdrukgelden, willen of kunnen behouden. 

 

 

Nieuwe facturering met Wis Collect. 

 
Binnenkort ontvangt u van ons een factuur voor o.a. de vrijwillige ouderbijdrage. 

Voor de betaling hiervan gaan we gebruik maken van het nieuwe systeem van 

Wis Collect. Meer informatie hierover vindt u op de website: 

https://www.wis.nl/ouders. Hier staat ook een kort filmpje waarin precies wordt 

uitgelegd hoe het betalingssysteem werkt. 

https://www.wis.nl/ouders
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Voor vragen over uw factuur of de manier van betalen kunt u mailen naar onze 

administratief medewerkster Karin: kvisser@dekringdriebergen.nl 

 
 

Vervanging van afwezig leerkrachten. 
 

 In sommige stamgroepen speelde het deze week al 

de vervanging van een zieke of afwezige leerkracht. 

Wanneer een leerkracht meldt dat hij of zij ziek is 

wordt er allereerst gezocht naar vervanging via Ippon 

personeelsdiensten. Wij boeken dan een leerkracht 

en wij krijgen kort voor de vervanging te horen of er 

iemand beschikbaar is. Vervangingen worden vaak 

per werkdag ingedeeld. Het komt dus voor dat we bij langere afwezigheid van de 

vaste leerkracht meerdere invallers krijgen toegewezen. Het komt ook voor dat 

er geen of slechts beperkt gebruik kan worden gemaakt van invallers. Soms 

proberen nog intern te schuiven wanneer er geen invaller beschikbaar is. Dat 

voorkomt dat we een groep naar huis moeten sturen. Tot slot komt het voor dat 

we helemaal geen invaller krijgen. In dat geval zijn wij genoodzaakt een groep 

naar huis te sturen. We informeren u daarover via Schoudercom. Mocht u zelf 

geen opvang hebben voor uw kind dan verzorgen wij dat. Uw kind wordt die dag 

dan ondergebracht in een andere groep. 

 

Overblijven. 
 
In de afgelopen vergadering van de MR is uitvoerig gesproken over het 

overblijven op school. Op dit moment wordt dat georganiseerd dankzij de inzet 

van de onderwijsassistenten op onze school. Een ingewikkeld rooster van pauze-, 

speel-, en lunchtijden maakt het mogelijk op deze manier te werken. Met het 

vertrek van een deel van de onderwijsassistenten is het bijna niet meer mogelijk 

om dit in stand te houden. We moeten dus zoeken naar een alternatieve 

oplossing. 

De oplossing zou kunnen worden gevonden door de Tussenschoolse Opvang 

(TSO) te laten uitvoeren door een externe overblijforganisatie. Zij verzorgen dan 

tussen 12.00 en 13.00 uur het overblijven. Edo onderzoekt deze optie binnenkort 

in een gesprek met een externe partij.  

Wat betekent dit voor u? Allereerst dat u de keuze krijgt om uw kind op school te 

laten overblijven zoals nu ook het geval is, of dat u ervoor kiest uw kind thuis te 

laten eten of bij een ander (bijv. buurvrouw, 

oma, vriendje enz. enz.). Daarnaast 

berekenen wij voor dit schooljaar geen 

overblijfkosten meer aan u. In de factuur van 

de vrijwillige ouderbijdrage komt u dit bedrag 

niet meer tegen.  

De middag start, na het overblijven, om 13.00 

en eindigt om 15.00 uur. We maken bij dit 

mailto:kvisser@dekringdriebergen.nl
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overblijfsysteem nog wel een berekening van het minimaal aantal lesuren dat 

kinderen vanaf groep 4 moeten draaien. Dit laatste maakt ook deel uit van het 

onderzoek naar een nieuwe manier van overblijven. Wordt vervolgd dus. 

 
Nieuwe collega’s op de Kring. 

 
U las al dat juf Marieke Neijenhuis start in de bovenbouw aan de Sparrenlaan. 

Wij heten haar welkom bij ons en zijn blij met haar komst. op 2 december start 

meester Maarten Klomp in de middenbouw op de Sparrenlaan. Samen met 

Tessa zal hij de maand december samenwerken en komen inwerken. Na de kerst 

neemt hij de groep volledig over en gaat Tessa op reis. Na haar terugkeer 

neemt zij de taken weer van Marieke over in de bovenbouw. 

Tot slot start juf Agnes de Koning op 18 november in de stamgroep 1-2C aan 

de Akkerweg. Zij wordt de nieuwe duo-collega van juf Esther. We zijn heel blij 

met de komst van Agnes in ons team en op de Akkerweg. 

 

Sinterklaas. 
 
We bereiden ons voor op de komst van 

Sinterklaas. Hieronder even een paar data voor u 

ter informatie: 

1. Op 28 november mogen alle kinderen (gr. 1 t/m 

8) hun schoen zetten. Wilt u uw kind(eren) die dag 

een schoen meegeven?  

2. Op donderdag 5 december vieren we 

Sinterklaas. Dit is de hele dag. De kinderen zijn ’s 

middags niet vrij. Op 6 december zijn ze wel vrij 

i.v.m. een studiedag van de collega’s. 

3. U bent op 5 december van harte welkom om te komen kijken naar de 

aankomst van Sinterklaas. We vragen u om uw kind die ochtend niet naar binnen 

te brengen. U kunt gewoon buiten wachten. Starttijd van de aankomst rond 

08.30 uur. 

 
 

Medezeggenschapsraad. 
 

Wat doet de medezeggenschapsraad? 

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen 

die met het beleid van de school of het bestuur van de vereniging te maken 

hebben. De MR heeft instemmings- of adviesrecht over diverse zaken, zoals de 

vakantieregeling, ouderparticipatie, de veiligheid, het financieel beleid. 

De taken en bevoegdheden van de MR staan beschreven in het Reglement 

Medezeggenschapsraad. Dit reglement ligt op school ter inzage. Binnen de MR 

werken wij met een jaarplan. Hierin kunt u bijvoorbeeld lezen wat er dit 

schooljaar op de agenda staat, maar ook de geplande vergaderdata voor als u 

een keer een vergadering zou willen bij wonen. De eerst volgende vergadering 
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staat gepland op maandag 3 februari. Wanneer u interesse heeft, graag wel eerst 

even aangeven! U kunt de MR bereiken via de mailbox “Medezeggenschapsraad” 

op dekring.schoudercom.nl 

Het jaarplan, maar ook de notulen zijn openbaar. U kunt deze vinden op 

Schoudercom, onder het tabblad documenten.  

Uit wie bestaat de medezeggenschapsraad? 

 De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden, te weten: 

Naam Taak 

Laura van Voorst 
moeder van Femke, middenbouw 

Sparrenlaan 

Oudergeleding;  
Lid 

Kim van Nouhuys 

moeder van Lieve, bovenbouw Akkerweg 

Oudergeleding;  

Lid 

Sepha van Dijk-Smit 

moeder van Max en Robijn, middenbouw 
Sparrenlaan 

Oudergeleding;  

Lid 

Viola Hogenboom 
leerkracht middenbouw Sparrenlaan 

Personeelsgeleding;  
Secretaris 

Arianne Brouwer 
Leerkracht bovenbouw Sparrenlaan 

Personeelsgeleding;  
Lid 

Gerda Proctor 
Intern begeleider 

Personeelsgeleding;  
Lid 

Het voorzitterschap rouleert tussen de oudergeleding. 

Even voorstellen:  

 

Laura van Voorst 

Ik ben Laura van Voorst en moeder van Femke (middenbouw, 

Sparrenlaan) en Nikki (nog niet op school, 2,5 jaar). Bij het 

uitzoeken van een school voor onze kinderen, voelde ik me 

gelijk thuis op De Kring. Het deed mij denken aan mijn eigen 

Jenaplan-schooltijd. In de MR denk en praat ik mee als ouder, 

met mijn 

achtergrond als beleidsadviseur in het sociaal domein. Zo hoop ik een bijdrage te 

leveren aan een fijne school, van kind tot leerkracht en van ouder tot directie.  

Sepha van Dijk 

Mijn naam is Sepha van Dijk en ik ben de moeder van Max en 

Robijn  (middenbouw, Sparrenlaan). Ik ben leidinggevende van de 

afdeling Inkoop bij PLUS supermarkten. Ik draag mijn steentje bij 

in de MR met mijn pragmatische benadering van zaken, 

commerciële ervaring en geloof in kwaliteit en 

duurzaamheid. Daarbij staat de borging van de kern van Jenaplan 

in het onderwijs van De Kring voorop. 
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Kim van Nouhuys 

Mijn naam is Kim van Nouhuys. Ik ben de moeder van Lieve 

Gielstra (bovenbouw, Akkerweg). Ik ben werkzaam als HR adviseur 

en coördinator vrijwilligerswerk bij Altrecht. Ik vind het belangrijk 

betrokken te zijn bij school en nieuwsgierig naar de ontwikkelingen 

in de school. Als lid van de oudergeleding van de MR vind ik het 

belangrijk dat ouders gehoord worden en wil ik een bijdrage 

leveren aan een goede samenwerking tussen kinderen, ouders en 

leerkrachten op de Kring.  

 

Viola Hogenboom 

Mijn naam is Viola Hogenboom. Ik ben sinds vorig schooljaar 

werkzaam als leerkracht op de Kring. Ook ben ik toen gevraagd 

om zitting te nemen in de MR. In eerste instantie een hele 

uitdagende, maar nu ook motiverende en interessante taak. Ik 

hoop dan ook met mijn passie voor onderwijs en mijn 

enthousiaste, daadkrachtige en empathische houding naar 

zowel de kinderen, als de ouders, als mijn collega’s toe een bijdrage kan leveren 

aan de schoolontwikkeling.  

 

Gerda Proctor 

Mijn naam is Gerda Proctor en ben sinds 1 mei 2019 verbonden 

aan CBS de Kring in de functie van Intern Begeleider voor zowel 

de locatie Sparrenlaan als de Akkerweg.  Naast de MR 

vertegenwoordig ik de school ook in de GMR met als doel om 

samen, ouders en team, de kinderen zo goed mogelijk onderwijs 

en een fijne schooltijd te bieden. 

 

Arianne Brouwer 

Mijn naam is Arianne Brouwer. Op dit moment ben ik 17 jaar 

werkzaam op de Kring. Nog altijd met heel veel plezier. Op dit 

moment ben ik naast leerkracht van groep 6/7/8, 

bovenbouwcoördinator, lid van het SMT en ben ik 

verantwoordelijk voor alle studenten die bij ons stage lopen van 

de Marnix Academie. Dit jaar ben ik begonnen met de opleiding 

basisbekwaam schoolleider bij Penta Nova in Ede.  

In de MR wil ik mijn team vertegenwoordigen en actief meedenken, in 

samenwerking met ouders, over zaken die onze mooie school aangaan. 

 

Kalender november/december 2019. 

20.11: Keuzecursus tussen 11.00 en 12.00 uur. 

28.11: Alle kinderen mogen hun schoen zetten. 

26.11: Open lesmiddag groep Revius. 

26.11: Ouderavond voor ouders op de Sparrenlaan met het bestuur (20.00 uur) 

27.11: Ouderavond voor ouders op de Akkerweg met het bestuur (20.00 uur) 
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29.11: Viering; ouder van harte welkom! 

05.12: Sinterklaas: 08.30 uur aankomst bij school. Ouder van harte welkom! 

06.12: Studiedag team, alle leerlingen vrij. 

 

 

Een flinke groep kinderen van de Kring nam deel aan de workshop 

‘druktechnieken’ van Pien en Karin. Het resultaat mocht er zijn. Hieronder een 

voorbeeld. 

 

 


