
Notulen MR Hof ter Weide 
 
Datum: donderdag 5 oktober 2017 van 19.30-21.30  
Aanwezig: Fleur Buitink, Mirjam Hartog, Sanne Klaren, Bart Kollau, Marysa Körner-Vogels, 
Sanne Kerste en Marleen v/d Lubbe 
Afwezig met kennisgeving: Natasja v/d Burg 
 
Alleen MR: 
1. Welkom en vaststellen agenda  

 
2. Jaarplan MR 2017/2018  
Het jaarplan is aangepast en kan op de website. 

 
3. Communicatieplan 
Er zijn nog een paar kleine aanpassingen nodig. Nog twee nieuwe ideeën: 
- Kunnen we de brievenbus voor in de school als ideeënbus gebruiken? 
- Kan de MR in het ABC’tje dat de kleuters krijgen als ze starten op HTW? 

 
4. Ingekomen stukken  
Er is een vraag van een ouder binnengekomen over de uitjes bij de kleuters. Er worden veel 
uitjes buiten school georganiseerd. Dit heeft te maken met Hof ter Weide als IPC-school. 
Hierbij horen uitjes buiten school. Het protocol wordt aangepast. De volgende zaken komen 
er duidelijk in te staan: 
- Een zitverhoger is niet verplicht wanneer het vervoer van kleuters incidenteel is.  
- Ouders hoeven geen toestemming op papier te geven wanneer hun kind met een ouder 
meerijdt. 
- Ouders die rijden worden geacht een inzittendenverzekering te hebben. We gaan hier 
duidelijker op wijzen bij het zoeken naar ouders die kunnen rijden. 
 
In aanwezigheid directie: 
 
1. Vaststellen verslag 12 september en doorlopen actielijst 

 
2. Mededelingen vanuit de directie 
- De investeringsbegroting wordt op een latere vergadering besproken. Er is extra geld 
beschikbaar gekomen wat hierin meegenomen moet worden. 
- Enkele mededelingen rondom wijzigingen in personeel. De betreffende klassen worden 
hiervan op de hoogte gebracht. 
- We krijgen 2 elektrische (juffen)fietsen op school. 
- Er is een verkeersoverleg geweest met Waterrijk, de gemeente, de politie en Hof ter Weide. 
Daarin is besproken dat de paaltjes op de stoep tegenover de school worden doorgetrokken 
om parkeren op de stoep tegen te gaan. Ook is handhaving & toezicht langs geweest om 
mensen aan te spreken op hun rij/parkeergedrag. Bij het volgende overlegmoment kan 
iemand vanuit de MR aansluiten.  
 
3. Voortgang m.b.t. luchtkwaliteit 



Jon van Zoelen sluit aan om ons op de hoogte te stellen van de voortgang. Eind oktober 
wordt er door de gemeenteraad een beslissing genomen over de financiën van een eventuele 
verbouwing van het Waterwingebouw. De MR houdt in de gaten of er een 
raadsinformatieavond over dit onderwerp wordt georganiseerd. 

 
4. Investeringsbegroting  
Punt schuift door naar de volgende vergadering. (Zie directiemededelingen)  
 
5. Jaarverslag Hof ter Weide  

De MR dient in te stemmen met het jaarverslag over schooljaar 2016/2017. 
Het jaarverslag is lastig leesbaar voor buitenstaanders. Volgend jaar wordt het format 
aangepast. De MR stemt in met het jaarverslag. 
 
6. Protocol epipen en dyscalculieprotocol  
De MR dient in te stemmen met nieuw of gewijzigd beleid.  
De MR stemt na enkele kleine wijzigingen met beide in. 
 
7. Parkeergedrag 
Zie directiemededelingen. Als het nodig is kunnen we in de toekomst het werken met 
brigadiers verder uitdenken. 
 
8. Scholingsbeleid  

De personeelsgeleding heeft instemmingsbevoegdheid op het scholingsbeleid.  
Er is dit jaar sprake van een borgingsjaar op Hof ter Weide. Ook zijn er veel nieuwe 
leerkrachten op Hof ter Weide, daarom wordt een deel van het scholingsbudget ingezet voor 
teambuildingsactiviteiten. De MR stemt in met het scholingsplan. 
 
9. Arbobeleid  

De personeelsgeleding heeft instemmingsbevoegdheid op het scholingsbeleid.  
De MR stemt hiermee in. 

 
10. Rondvraag en sluiting 
De MR is gestart met het opzetten van ‘De vrienden van Hof ter Weide’. Het idee hiervan is 
om Hof ter weide te koppelen aan bedrijven voor sponsoring en om het onderwijs rijker te 
maken, bijvoorbeeld door een klas langs te laten gaan bij een bedrijf. De leerkrachten hebben 
een enquête ingevuld om ideeën te krijgen voor de sponsoring.  
 

11. Actiepunten Wie Gedaan 

Op de agenda in december, 
maart en juni zetten wordt 
het tussentijds evalueren 
van het doelenbord op de 
agenda gezet 

Marleen  

Communicatieplan 
aanpassen en mogelijkheid 
nieuwe ideeën (ABC’tje en 
brievenbus) controleren 

Mirjam/Sanne  



Notulen 12/9 aanpassen Fleur  

Evalueren vergadertijden in 
december 

Allemaal  

Informeren naar 
raadsinformatieavond 
financiën 
verbouwingsplannen 

Marleen  

Protocol uitjes op volgende 
agenda 

Marleen  

 


