
MR 14 juni 
 
Aanwezig: Igor, Natasja, Sanne, Bart, Mariska, Marleen, Fleur, Mirjam en Tilly 
 

1. Mededelingen directie 
Overblijf 
Er zijn te weinig overblijfouders. Er is nu de  vraag gesteld of stagiaires/ teamleden om extra buiten 
te lopen. Als er onvoldoende ouders blijven, wordt dit een punt op de agenda.  

 
 

2. Begroting formatie (vaststellen) 
Het aantal kinderen op de begroting klopt niet meer. Dit heeft te maken met kinderen die toch 
verhuizen of andere school kiezen het gaat dan voornamelijk om verhuizers buiten Utrecht en er zijn 

een aantal kinderen naar het speciaal basisonderwijs gegaan. Er zijn nu ook weer nieuwe 
aanmeldingen. De loonkosten zijn gebaseerd op het aantal leerlingen op het moment dat de 
begroting wordt gemaakt. Per jaar komen er 58 kinderen bij die instromen in groep 1. Ook heeft Hof 
ter Weide ruimte voor zij- instroom. Hof ter Weide heeft ruimte voor 470 leerlingen. 1 oktober komt 
er een definitief aantal. 
 
De begroting die de MR heeft gekregen klopt niet, maar is wel goed gekeurd door het bestuur. Hof 
ter Weide is meer geld kwijt aan loonkosten dan dat er binnenkomt aan leerlingaantal. Er zijn in dit 
jaar veel leerlingen onverwacht van school gegaan. Er is wel een groot aantal subsidies. Tilly gaat dit 
nog na vragen aan Jeanine.  
Bart geeft nog aan dat er geen geld wordt binnengehaald via sponsering. Dit is de vorige keer 
besproken op de MR. Hier is nog geen actie op geweest > actielijst. 
 
Natasja heeft Mariëlle gevraagd hoe het zit met de begroting. De GMR heeft alleen een bedrag 
gekregen en heeft deze goedgekeurd. Er zijn nog veel vragen over de begroting bij de MR.  
 
ORACLE – ICT: Dit bedrijf kan helpen met ICT problemen op school. 
 
Solidariteit: Dit is een potje met geld van het bestuur. Dit geld wordt gebruikt voor zieke 
leerkrachten, zwangerschapsverloven etc.  

 
 

3. Luchtkwaliteit versus gezondheidsproblemen personeel en kinderen (stand van zaken op 
dit moment.) 

Er is vorige week op Hof ter Weide een bijeenkomst bijgewoond door gemeente, andere besturen en 
Jan van Zoelen. Er is vastgesteld dat de noodzaak op Hof ter Weide erg groot is. Het geld is nog niet 
beschikbaar. Woensdag 15 juni beslist de raad of hier geld voor is. Media aandacht is erg goed 
geweest. Ook de gemeente voelt de noodzaak. Voor de zomervakantie komen er nog twee 
bijeenkomsten. Er worden hopelijk voor de herfstvakantie knopen doorgehakt. Er liggen al wat 
plannen, deze moeten nog goedgekeurd worden.  
 
Komende donderdag komt er al een kleine actie. Ze gaan kijken of de nachtventilatie werkt. De meer 
grotere acties komen op de middellange en langere termijn. (Zie boven) 

 
 
 
 
 



 
 
 

4. Notulen laatste mr. vergadering; (goedkeuren/opmerkingen) 
Verkiezing leerkrachten:  
Mirjam en Fleur willen graag de MR in. Dit wordt met het team besproken. Een extra leerkracht 
betekent voor andere leerkrachten een taakverzwaring. De taakverzwaring van de MR staat vast. 
Hierin kan niet geschoven worden. Er moet gekeken worden of er vier leerkrachten in de MR kunnen. 
 
To do list 
*Igor: Mailen statuten regelement 
*Igor: Stukje schrijven nieuwsbrief. 
*Igor: MR jaarplan doormailen 
*Sanne: Notulen aanpassen en doorsturen. 
*Natasja: Voorstellen MR etentje 
*Natasja: GMR vragen, begroting 
*Natasja: Ouderraad uitnodigen voor begroting van de ouderbijdragen 
 
Jaarplan en schoolgids 
Schoolgids is nog niet af. Tilly en Mirelle sturen ons deze zo snel mogelijk op. MR keurt deze via de 
mail goed. 
Jaarplan is ook nog niet af. Het jaarplan kan pas gemaakt worden als deze is geëvalueerd door het 
team. Deze wordt na dinsdag 21 juni gemaakt. Deze wordt ook gemaild. 
Volgend jaar verlopen de vergaderingen van de MR synchroon met de aangeleverde stukken. Dit 
werkt voor iedereen beter. 

 
 

5. Vragen van ons? (O.a.– privacy en informatiedeling versus groep 8) 
Privacy 
Privacy is een terugkerend onderwerp bij de MR. Hier blijft de MR scherp op. 
 
Formatie 
Er is gekozen voor 8 dagen een onderwijsassistent, 4 dagen remedial teaching en 6 dagen intern 
begeleiding. Dit is veel ambulante begeleiding. De vraag wordt gesteld waarom er niet is gekozen 
voor een extra kleutergroep vanaf september. Tilly en Mirelle hebben ingezet op de formatie van 
vorig jaar. 
Er komt een plan volgend jaar om iets te doen aan de grote kleutergroepen. Het is bijna niet mogelijk 
om in september een 5de kleutergroep te starten. Dit heeft te maken met groeitelling. 
De onderbouw krijgen allemaal groepen van <30. De bovenbouw heeft kleinere groepen. 
 
Onderwijsassistent 
De werkzaamheden van Funda en Denise worden kritisch bekeken door Tilly en Mirelle. Misschien 
een idee om ze te binden aan een klas, een stamklas. Bijvoorbeeld voor kerstdiner, juffendag etc. 
 

6. Zorgdocument/protocol; wie krijgt er hulp? 
Geen tijd voor, dit komt de volgende keer op de agenda. 
 

7. Met onszelf 
Nieuwe voorzitter 
Dit wordt Marleen van der Lubbe 
 
Afscheid Igor 



 
MR vergadering nieuw schooljaar 
Eerst volgende vergadering is donderdag 15 september 
 

 Wie Gedaan 

Agendapunten volgende keer 
*Sponsering   

*Personele begroting  X 

*Ouderraad uitnodigen Natasja  

*Overblijf > Hoe verloopt dit?  X 

*Zorgprotocol   

Agenda punten toekomst 
*RT beleid/ zorgplan   

*Begroting november/december   

To do 

*Bart en Mirelle gaan kijken op de Spits   

*Draaiboek klassenouders Igor  

*Marielle vragen: Waarom vraagt de GMR geen meer 
informatie over de begroting? 

Natasja 
 

 

*MR jaarplan doormailen Igor  

*Tsjitske uitnodigen voor een MR foto   

*Cursus MR uitzoeken Marleen X 

 

 
 
 
 
 

 


