
Notulen MR Hof ter Weide 
 
Datum: donderdag 14 december 2017 van 18.30-20.30  
Aanwezig: Fleur Buitink, Mirjam Hartog, Sanne Klaren, Marysa Körner-Vogels, Sanne Kerste 
en Marleen v/d Lubbe 
Afwezig met kennisgeving: Natasja v/d Burg, Bart Kollau 
 
In aanwezigheid directie en clusterdirecteur (Caroline Verspille) van 18.30-19.30u: 
1. Welkom en vaststellen agenda  

 
2. Begroting (bijlage 1; wordt nog nagezonden) 

De MR heeft adviesrecht op de begroting.  
Caroline Verspille is aanwezig om de begroting toe te lichten. Er is minder geld beschikbaar 
dan eind vorig jaar met de KSU is besproken. Hierdoor moet er op verschillende posten 
bezuinigd worden. De MR stelt hierover kritische vragen. De MR voorziet problemen op het 
gebied van vervanging omdat de middelen voor de flexibele schil zijn uitgeput. Volgens 
Caroline is de invalpoule niet bedoeld voor vaste inhuur. Ook geplande investeringen rondom 
ICT, plusonderwijs en kleuteronderwijs zijn in mindere mate mogelijk. De directie gaat verder 
met Caroline in gesprek en houdt hierbij de MR op de hoogte. Wij kunnen eventueel niet 
beantwoorde vragen nog mailen. 
 
3. Personele zorgen  

Er zijn zorgen over de continuïteit van het onderwijs aan de kinderen i.v.m. (mogelijke) 
uitval van een aantal leerkrachten. We bespreken mogelijke maatregelen in aanvulling 
op de preventieve en curatieve maatregelen die al zijn en worden genomen.   

In januari is er een dag met alle schoolleiders van de KSU waarbij wordt gepraat over 
duurzaam personeelsbeleid. Op deze dag wordt stichting breed over mogelijke oplossingen 
gesproken.   
 
In aanwezigheid directie en Megan van Leeuwen van 19.30-20.00u: 

 
4. Vaststellen verslag 7 november en doorlopen actielijst (bijlage 2) 
Vastgesteld na kleine aanpassing 
 
5. Mededelingen vanuit de directie 

- Rij- en parkeergedrag 
95% parkeert goed. Het is lastig om het kleine groepje mensen te bereiken dat verkeerd 
parkeert. Hof ter Weide is er samen met de rest van onze brede school mee bezig. De 
gemeente denkt ook mee. Handhaving komt binnenkort weer.  
 
6. Klankbordgroep 

N.a.v. de bespreking van het voornemen vanuit de klankbordgroep een ouderpanel op te 
richten, schuift Megan van Leeuwen (voorzitter van de klankbordgroep) aan om dit te 
bespreken 

Dit jaar is besloten om de klankbordgroep door te laten gaan met als onderwerp 
‘ouderbetrokkenheid’. Wij hebben als MR vragen bij de opzet voor de eerste vragenlijst en 



vragen ons af voor wie welke rol is weggelegd qua verzamelen van informatie bij ouders. De 
MR denkt na over het idee van het opzetten van een ouderpanel. 
 
7. Afscheid Marysa en tijdelijk afscheid Mirjam i.v.m. zwangerschapsverlof  

 
Alleen MR van 20.00-20.30u: 
 
8. Nadere kennismaking kandidaten oudergeleding MR (Carina Pittens en Senne de Wit) en 

verkiezingen 
Er worden verkiezingen uitgeschreven. De verkiezingen zullen plaatsvinden in de tweede 
week van januari. 
 
9. Evaluatie vergadertijden MR 
Eerst een halfuur alleen met de MR en daarna verder vergaderen met directie bevalt goed. 
De verdere vergadertijden worden besproken tijdens de volgende vergadering in 
aanwezigheid van Natasja en Bart. 
 
10. Ingekomen stukken  

- Verslag MR-voorzitters (bijlage 3; ter informatie) 
- Brief begroting (bijlage 4; ter informatie)  

Er zijn gedeelde zorgen bij de verschillende MR-geledingen, voornamelijk over de financiën. 
Er wordt gewerkt aan een brief voor het bestuur om deze problemen aan te kaarten. 
 
11. Rondvraag en sluiting 

- Agendapunten doorgeschoven naar januari: tussentijdse evaluatie doelenbord, 
vragenlijst uitjes, protocol grensoverschrijdend gedrag 

 
 

1. Actiepunten Wie Gedaan 

Op de agenda van maart en juni 
komt het tussentijds evalueren 
van het doelenbord  

Marleen  

Communicatieplan aanpassen en 
mogelijkheid nieuwe ideeën 
nagaan 

Sanne (leerkracht) 
 
 

 

Vragenlijst aantal uitjes 
binnen/buiten school 

Sanne (ouder) & 
Natasja 

 

Aan Chantal vragen voor MR 
Social Schools 

Sanne (leerkracht)  

Verkiezingen: 
Stemformulier + lijsten met 
oudergegevens 
Stukje van Senne en Carina in 
sfeerbeschrijving 
Di 16 januari bij stembus staan 
Vrij 19 januari bij stembus staan 

 
Sanne (ouder) 
 
Sanne (leerkracht) 
 
Sanne (ouder) en Fleur 
Marleen en Sanne 
(leerkracht) 

 



In januari op de agenda: 
- Personele zorgen 
- Tussenevaluatie 

doelenbord 
- Communicatieplan  

Marleen  

 


