
MR Hof ter Weide 
 
Datum: dinsdag 12 september 2017 van 19.30-21.30  
Aanwezig: Fleur Buitink, Mirjam Hartog, Sanne Klaren, Natasja v/d Burg , Bart Kollau, Marysa 
Körner-Vogels, Sanne Kerste en Marleen v/d Lubbe, Mirelle Vermeulen, Danique Zelissen 
Afwezig met kennisgeving:  
 
Alleen MR: 
1. Welkom en vaststellen agenda  

 
2. Jaarplan MR 2017/2018 (bijlage 1) 
In de begroting is onderling een beetje geschoven. Het totale budget is hetzelfde gebleven. 
Dit jaar moeten we goed gaan bijhouden wat we daadwerkelijk uitgeven, zodat het ook een 
realistische begroting wordt.  
 
Speerpunten van afgelopen jaar waren binnenklimaat (voortgang proces bewaken en actie 
ondernemen waar nodig) verbeteren en zichtbaarheid MR vergroten. Deze blijven staan 
voor dit jaar. Doel rondom zichtbaarheid specificeren; meer input vanuit ouders verzamelen. 
Dit wordt meegenomen in het communicatieplan.  
 
De begroting wordt doorgenomen met Mirelle en Danique en daarna kan het jaarplan 
gepubliceerd worden. 
 
3. Jaarverslag MR 2017/2018 (bijlage 2) 
Jaarlijks terugkerende activiteiten worden toegevoegd aan het jaarplan.  

 
4. Parkeergedrag 
Het is goed dat hier vanuit de MR aandacht aan besteed wordt. Er zijn meerdere oplossingen 
geprobeerd, maar er blijven ouders hun auto gevaarlijk parkeren. 
Ideeën: 

- Poster op de deuren met verzoek om niet buiten parkeerplekken te parkeren 
- Terug laten komen in ons sfeerverslag 
- MR Waterrijk contacten voor één beleid 
- Handhaving langs laten komen  
- Leerlingenraad inzetten 

 
5. Ingekomen stukken  
Uitnodiging gehad voor scholing over vernieuwing in WMS. Mirjam en Marleen gaan hier op 
maandag 23 oktober naartoe. 
 
In aanwezigheid directie: 
1. Kennismaking Danique  
2. Foto MR voor website en MR-bord 
 
3. Vaststellen verslag 20 juni en doorlopen actielijst (bijlage 3) 
De notulen zijn goedgekeurd. 



4. Mededelingen vanuit de directie 
-      schoolplan: de aanpassing van het schoolplan is een jaar uitgesteld 
- algemeen bestuurder heeft gemaild dat zij open staan voor de staking op 5 oktober. 

Deze dag wordt wel uitbetaald. De oudergeleding heeft geen inspraak over de 
invulling van de dag waarop gestaakt wordt. De personeelsgeleding komt deze week 
bij elkaar om het over de invulling te hebben. Alle ouders worden deze week 
geïnformeerd over de staking.  

- N.a.v. het bezoek aan de Spits:  
o Stichting Vrienden van Hof ter Weide (met eigen rekening) wordt door ouders 

opgericht. Het geld dat hiermee wordt binnengebracht wordt gebruikt om 
projecten en voorzieningen te realiseren die niet (geheel) uit het budget van 
Hof ter Weide betaald kunnen worden. Bart gaat zakelijke sponsors 
benaderen. Anonieme enquête afnemen onder de leerkrachten om de 
behoeften van school aan sponsors te laten zien. Op de studiedag 25 
september wordt dit idee met het team gedeeld. 

o Start om te zorgen voor verbinding tussen bedrijven en school:  
kinderen van leerlingenraad of plusgroep gaan een bezoekje brengen aan de 
Rabobank en TRUQU het bedrijf van Bart. Wordt vervolgd. 

 
5. Ouderbijdrage 2017/2018 
Jaarrekeningen van de afgelopen twee jaren kloppen niet door fouten in het systeem. 
Begroting voor komend schooljaar is gemaakt. De kampbijdrage is niet voldoende om het 
kamp volledig te financieren. Dit wordt uit de ouderbijdrage aangevuld.  
Dit jaar is het handig om een schaduwboekhouding bij te gaan houden om meer zicht te 
krijgen op de inkomsten en uitgaven. Er wordt nu meegedraaid met een pilot van een nieuw, 
verbeterd systeem.  
De ouderbijdrage is vastgesteld op 52,50 euro. 

 
6. 12-uurtje 28 juni i.v.m. parade? 
De MR vindt een 12-uurtje geen toegevoegde waarde hebben. De middag wordt gebruikt 
om samen met de kinderen de Parade voor te bereiden. Dit wordt als een meerwaarde 
gezien, wat zou ontbreken bij het invoeren van een 12- uurtje. De kinderen zijn op 28 juni 
dus om 14.30 uur uit. 
 
7. Voortgang m.b.t. luchtkwaliteit 
Ouders zijn geïnformeerd over de voortgang op Social Schools. We blijven vinger aan de pols 
blijven houden bij de gemeente en bij Jon van Zoelen (projectleider). Hij zal de volgende 
vergadering aansluiten om ons te informeren over de voortgang. 
 
8. Investeringsbegroting 
De investeringsbegroting moet voor half november opgesteld zijn. De personeelsgeleding zal 
hier met directie naar kijken, daarna wordt het in de MR besproken. 
 
9. Jaarplan Hof ter Weide en speerpunten schooljaar 2017/2018 (bijlage 4) 
De MR dient in te stemmen met het jaarplan voor schooljaar 2017/2018. I.v.m. de 
bespreking ervan op de studiedag van 16 juni hebben we op 20 juni alleen de speerpunten 
besproken. Nu ligt het volledige plan voor. De MR stemt met het jaarplan in. 



 
10. Jaarverslag Hof ter Weide (bijlage 5) 
De MR dient in te stemmen met het jaarverslag over schooljaar 2016/2017. 
Doorgeschoven naar volgende vergadering i.v.m. de volle agenda. 
 
 
11. Protocol epipen en dyslexieprotocol (bijlage 6 en 7) 
Doorgeschoven naar volgende vergadering i.v.m. de volle agenda.  
 
12. Rondvraag en sluiting 

 

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 afmaken Mirjam en Bart  

Bespreken budget voor 
scholing met directie 

Sanne (ouder) en Marleen  

Evalueren vergadertijden in 
december 

Allemaal  

Contact zoeken met MR 
Waterrijk voor het 
parkeergedrag rondom 
school 

Sanne (ouder)  

Posters parkeren op de 
deuren 

MR  

 


