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Medezeggenschapsraad  

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool Hof ter Weide voor het 

schooljaar 2021-2022. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich het afgelopen 

schooljaar mee bezig heeft gehouden.  

 

Wat doet de MR? 

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet medezeggenschap op scholen (WMS). 

De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap; op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van 

het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke 

schoolzaken, zoals verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs, geldbesteding, informatie- en 

communicatietechnologie (ICT), veiligheid op school en de inzet en raadpleging van ouders in het 

onderwijs. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies en 

instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming 

bekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de 

MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan en regels op het gebied van veiligheid, 

gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord 

voor de directie en een kanaal voor ouders met beleidsmatige vragen of opmerkingen.  

 

Samenstelling  

De MR bestaat uit leerkrachten en ouders. De directie sluit bij iedere vergadering een deel aan. De MR 

van basisschool Hof ter Weide bestaat uit acht deelnemers; vier leerkrachten en vier ouders. Dit jaar 

zaten in de oudergeleding: Gerben Bos, Sanne Kerste, Inge Poorthuis en Marleen van der Lubbe. In de 

leerkrachtgeleding zaten: Fleur Buitink, Mirjam Hartog, Sanne Klaren en Denise Dekker. Marek 

Nootenboom heeft Fleur Buitink tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen. 

Gerben Bos en Marleen van der Lubbe wilden beiden graag nog een termijn zitting nemen in de MR. 

Nadat een oproep voor kandidaten geen aanmeldingen opgeleverd heeft is hun nieuwe termijn per 

januari 2022 ingegaan. In het jaarplan staat een actueel overzicht van de MR-leden en hun termijnen.  
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Waar heeft de MR in 2021–2022 zich mee bezig gehouden  

 

Speerpunten 

De MR heeft elk jaar een aantal onderwerpen waar ze extra aandacht aan geeft. Deze punten worden in 

september van het jaar vastgesteld. Voor 2020-2021 waren dat: 

 

a. Communicatie en zichtbaarheid MR 

Gezien de corona maatregelen heeft de MR-oudergeleding afgelopen jaar 3 keer een online 

inloopspreekuur gehouden. Er werd wisselend gebruik van gemaakt. Tevens is er door de MR circa 

een week voor de vergadering een voortuitblik geplaatst op social schools. Er is besloten om de 

voortuitblik te continueren, zodat ouders contact kunnen zoeken met de MR indien ze hierover iets 

willen inbrengen. Als laatste is er gewerkt aan een flyer met een foto en wat informatie over alle 

MR-leden. 

 

b. Zichtbaarheid visie in het onderwijs, ICT en doelgericht werken 

De MR heeft gemonitord of de visie op onderwijs (herijkt in juni 2018) van Hof ter Weide beter 

zichtbaar is voor ouders en leerkrachten. Geconstateerd is dat deze visie goed zichtbaar wordt (zoals 

spelend leren, EDI en groepsplannen).  

Enkele docenten zijn dit jaar verder geschoold in het EDI-instructie model en coachen de andere 

docenten in de klas. De EDI-instructie zal in alle klassen worden ingezet. 

Afgelopen jaar is er gestart met het digitale portfolio. De MR heeft meegekeken met de opzet en ter 

evaluatie een enquête onder ouders uitgezet. De resultaten worden dit jaar besproken en het 

realiseren van eventuele verbeterpunten wordt gemonitord.  

 

c. IPC 

In het schooljaar 2020-2021 is er een audit geweest om te bepalen waar nog ontwikkelpunten 

liggen. De MR heeft hier inzicht in gekregen en de inzet om deze punten te verbeteren gevolgd. 

Komend schooljaar zal Hof ter Weide een aanvraag doen om de accreditatie te behalen. 

 

d. Leerlingenzorg 

Er is een pilot gedaan met het werken met groepsplannen. Doel van deze groepsplannen is om beter 

in te spelen op de behoeftes van alle leerlingen en hierdoor het ‘onderwijs op maat’ te bevorderen. 

De MR heeft meegekeken met de pilot. Eind van het jaar is besloten om het werken met 

groepsplannen toe te gaan passen in alle klassen in 2022-2023.  

 

Actuele onderwerpen 

Gaandeweg het jaar komen naast de speerpunten ook onderwerpen op. Op verzoek van directie of door 

signalering van ouders of personeelsleden. De MR kan gevraagd en ongevraagd op deze onderwerpen 

reageren. Voor 2021-2022 waren dit concreet: 

 

e. Verkeersveiligheid  

Met opmerkingen [LMvd1]:  Wanneer krijgen we resultaten? 
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De MR is aanwezig geweest bij gesprekken met de gemeente over de verkeersveiligheid bij school. 

Na het plaatsen van de paaltjes en diverse malen controle van de handhaving heeft de MR de 

verkeerssituatie nauwlettend in de gaten gehouden. 

 

f. Gevolgen corona-maatregelen 

De MR heeft haar vergaderingen online en fysiek gecontinueerd, en het onderwijs op afstand, en de 

impact op de leerlingen en docenten gevolgd. Tevens is de MR op de hoogte gehouden en om 

advies gevraagd bij de diverse maatregelen. Waaronder de haal- en brengtijden, ingang en uitgang 

gebruik, mondkapjes en testbeleid en wat willen we met de ouders in de school als de corona 

maatregelen zouden versoepelen.  

 

g. Gedragsprotocol 

De MR heeft geadviseerd op de bijstelling van het gedragsprotocol Grens Overschrijdend Gedrag 

(GOG). In dit protocol staat beschreven wat de procedure in de klas en van school is bij 

grensoverschrijdend gedrag van kinderen. Een volgende versie wordt in het najaar 2023 besproken 

met de MR.  

 

h. Werkdrukgelden en NPO gelden 

Met het team is besproken hoe de werkdrukgelden ingezet konden worden in het schooljaar 2021-

2022. Er is besloten dat het geld ingezet werd op formatie. De personeelsgeleding van de MR heeft 

ingestemd met deze invulling van de werkdrukgelden.  

Wegens de coronapandemie zijn er Nationaal Programma Onderwijs(NPO)-schoolgelden die 

gebruikt kunnen en mogen worden. De school stelt een schoolprogramma op voor de NPO- gelden, 

waarop de MR zicht heeft gehouden. Afgelopen schooljaar is het geld onder andere ingezet op het 

formeren van een extra groep 3. Dit heeft zo’n stevige basis gezet voor de kinderen dat ook 

aankomend schooljaar een extra groep 3 is geformeerd. Een deel van de NPO-gelden wordt 

bovenschools besteed. Door de MR zijn vragen gesteld aan de contactpersoon van de GMR waar dit 

aan besteed wordt. Ook deze gelden zijn met name ingezet voor extra formatie en een aantal 

ontwikkelprojecten. De MR heeft inzicht gekregen in welke projecten dit zijn.  

 

i. Toelatingsbeleid kinderen 

In Utrecht is er een nieuw toelatingsbeleid wat betreft de kinderen die ingeschreven mogen worden 

op een school als zij 3 jaar zijn. Er komt een lotingsproces voor leerlingen die zich aanmelden bij Hof 

ter Weide. Voor dit lotingsproces wordt er per kwartaal een loting gehouden. Er heeft nog geen 

loting plaats hoeven te vinden. De MR zal vanuit de oudergeleding aanwezig zijn als er een loting 

plaatsvindt.  

 

j. Contact GMR en scholing (G)MR 

De MR heeft dit jaar kennisgemaakt met de contactpersoon vanuit de GMR voor Hof ter Weide. 

Hierbij heeft de MR duidelijkheid gekregen in de functie van de GMR. Door de wisselingen is de 

GMR niet compleet geweest, zij doen er nu van alles aan om nieuwe ouders te werven en de 
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zichtbaarheid van de GMR te vergroten binnen de MR. Die zichtbaarheid heeft de GMR ook 

vormgeven door gezamenlijke cursusavonden te organiseren. Het afgelopen jaar hebben Denise 

Dekker, Marek Nootenboom vanuit de personeelsgeleding en Inge Poorthuis vanuit de 

oudergeleding de eerste (G) MR cursus bijgewoond. Inge Poorthuis en Denise Dekker hebben ook de 

verdiepingscursus (G)MR bijgewoond. 

 

Jaarlijks terugkerend 

De MR heeft geadviseerd over en ingestemd met de jaarlijkse terugkerende punten:  

- Vaststellen ouderbijdrage 

- Instemmen met schoolgids  

- Instemmen met jaarplan en verslag van school 

- Instemmen (oudergeleding) met vakantierooster en onderwijstijd 

- Instemmen (personeelsgeleding) met scholingsbeleid en arbobeleid 

- Instemmen (personeelsgeleding) met taakbeleid en formatieplan 

- Adviseren over begroting 

 

Kascontrole 

Namens de MR hebben Gerben Bos en Denise Dekker september 2022 de kascontrole uitgevoerd 

waarbij Mirjam van der Heide (penningmeester) van de OR en Barbara Huizen (directeur) bij aanwezig 

waren voor vragen. De MR heeft naar aanleiding van het verslag van de kascontrole decharge verleent 

over het jaar 2021-2022.  

 

In het jaarplan van de MR 2022-2023 kunt u vinden waar de MR zich komend schooljaar op zal richten.  

  


