MR Hof ter Weide
Datum: woensdag 24 juni 2020 van 19.30-21.00
Aanwezig: Fleur Buitink, Denise Dekkers, Sanne Klaren, Carina Pittens, Sanne Kerste, Gerben Bos en
Marleen v/d Lubbe
Afwezig met kennisgeving: Mirjam Hartog

Alleen MR:
1. Welkom en vooruitblik agenda
2. Evaluatie afgelopen jaar en vaststellen MR-functies en vergaderdata 2020/2021
We concluderen dat het een goed jaar is geweest. Het vergroten van de zichtbaarheid van de MR
door het delen van een sfeerbeschrijving en de onderwerpen die op de agenda staan op Social
Schools zetten we voort. Begin volgend schooljaar zetten we op Social Schools een flyer waarop
zichtbaar is wie de MR leden zijn. Ook wordt op de algemene ouderavond aan het begin van het
schooljaar een sheet getoond in de presentatie van de leerkrachten waarop de MR leden zich kort
voorstellen.
De vergaderdata voor het schoolhaar 2020/2021 zijn vastgesteld op:
 di 22-9-20
 do 5-11-20
 di 8-12-20
 do 28-1-21
 di 23-3-21
 di 18-5-21
 ma 21-6-21

3. Actiepunten MR
- Notulen website actualiseren
De vorige notulen worden op de website gezet.
- Kascontrole ingepland voor september
Er is contact gelegd met de OR om een datum voor de kascontrole in te plannen.
- GMR uitnodigen schoolplan
Vanwege Corona mochten er deze vergadering geen mensen van buitenaf aansluiten. De
contactpersoon van de GMR wordt dan ook uitgenodigd voor de vergadering in november 2020.
4. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken zijn besproken en er zijn reacties geformuleerd.

In aanwezigheid directie:
1. Welkom en vaststellen agenda
2. Vaststellen verslag 19 mei en doorlopen actielijst
De actielijst is bijgewerkt. Gerben is in contact met Jon van Zoelen om duidelijk te krijgen of de totale
isolatie voldoet aan de richtlijnen van het nieuwe bouwbesluit en hetgeen beschreven is in het
bestek.

3. Stand van zaken hervatten onderwijs
Het onderwijs in volledige groepen is sinds 8 juni weer gestart. Deze overgang is soepel verlopen. De
CITO toetsen worden nu afgenomen, dus dat brengt mogelijke achterstanden van individuele
leerlingen in beeld. Daarnaast zijn leerkrachten hier alert op en zijn hun observaties ook belangrijk.
De leerlingen maken nog gebruik van verschillende in- en uitgangen.
Er is regelmatig een Vomar vrachtwagen aan het laden en lossen op het moment dat de kinderen
naar school komen en naar huis gaan. Dit kan leiden tot onveilige situaties. Daarom hebben we
besloten dat de leerlingen van de groepen 3/4 via de ingang aan de andere kant van de school naar
binnen gaan. Dit is nu mogelijk door de aanpassing van de landelijke Corona maatregelen waardoor
kinderen uit verschillende klassen niet meer van elkaar gescheiden te hoeven blijven.

4. Ingekomen stukken
Zowel de inhoud van de ingekomen stukken en de reactie de MR wil geven, zijn met Barbara gedeeld.
Zij had geen aanvullingen.
5. Ouderbijdrage 2020/2021
We brainstormen over de ouderbijdrage gezien de resterende middelen van schooljaar 19/20.
Door Corona zijn een aantal activiteiten die van de ouderbijdrage worden betaald niet doorgegaan.
Er wordt gekeken of er een resterend budget is. Omdat de besteding hiervan onder het beleid valt,
zijn in de MR opties besproken voor de besteding van het resterende bedrag. Barbara neemt dit mee
naar de OR.
6. Stand van zaken verbouwing
Op 10 juli wordt het gebouw aan de Musicallaan opgeleverd. Een groot deel van het team is
inmiddels wezen kijken. Het wordt erg mooi! Op 16 en 17 juli zal er verhuist gaan worden.
7. Mededelingen vanuit de directie
 Schoolgids
Barbara heeft de schoolgids op korte termijn af en zal deze vervolgens naar de MR sturen. Er is
afgesproken dat een tweetal ouders en een tweetal leerkrachten de schoolgids zullen nalezen.
Jubileum Hof ter Weide
5 oktober 2020 vieren we ons 15 jarige jubileum
 Ouders nieuwe gebouw
In de eerste lesweek van het nieuwe schooljaar is er voor ouders na schooltijd de mogelijkheid om
het nieuwe gebouw te bekijken
 Aanwezigheid van ouders in de school
Barbara heeft onder het team een enquête afgenomen met verschillende vragen met betrekking tot
volgend schooljaar. Waaronder het onderwerp ‘ouders in de school’. We merken dat er, nu ouders
vanwege Corona niet de school in mogen, veel rust heerst bij het binnenkomen ’s ochtends. Het
voorstel van het team is om, ook als de huidige beperking vanwege Corona niet meer geldt, de
ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 4 de mogelijkheid te geven hun kind naar de klas te
brengen. De ouders van de leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben één ochtend per week deze
mogelijkheid. De dag waarop dit kan zal per maand wisselen. De OMR vindt dit een goed idee.
 Voorschoolse opvang
BSO Koko heeft de vraag neergelegd of er behoefte is aan voorschoolse opvang. De MR vindt het de
taak van deze BSO om dit zelf bij ouders te peilen. Dit koppelt Barbara naar hen terug.

8. Formatieplan en werkverdelingsplan
Barbara licht het formatie- en werkverdelingsplan toe. Barbara heeft de brief die deze week naar
ouders uitgaat waarin zij worden geïnformeerd over de groepsbezetting met de MR gedeeld en de
inhoud toegelicht. De MR heeft een enkele toevoeging gedaan, die Barbara mee zal nemen.
De PMR is akkoord gegaan met het werkverdelingsplan.
9. Speerpunten schoolbeleid komend jaar en jaarplan school
Het jaarplan is nog niet af, deze zal op korte termijn worden gemaild, zodat de MR mogelijke
aanvullingen kan doen. Barbara heeft de speerpunten voor komend schooljaar benoemd en
toegelicht. Het gaat om de volgende speerpunten:
 Didactisch handelen; doelgericht en boeiend onderwijs geven
 Rekenen; Wizwijs, onze huidige methode, gaat eruit. Dus we nemen de tijd om op zoek te
gaan naar een nieuwe rekenmethode
 Begrijpend lezen; de kwaliteit van ons onderwijs op dit vakgebied borgen door het opstellen
van een kwaliteitskaart
 ICT; een werkgroep van leerkrachten zal gaan nadenken over de manier waarop we ICT in
willen gaan zetten de komende jaren
 IPC; het doel is om komend jaar een vooraccreditatie te doen en op de langere termijn
(ongeveer 2 jaar) de accreditatie
 Zorg; er zal een nieuw format voor het groepsplan gebruikt gaan worden
10. Rondvraag en sluiting
Actiepunten
Foto + naam + naam
kind(eren) aanleveren aan
Gerben voor de MR flyer
Flyer MR (laten)
ontwerpen
Notulen actualiseren
website
Vrachtwagen Vomar
bespreken met lln. groep
7/8
Contact opnemen met de
Vomar over het laden en
lossen
Afspraak met OR + Barbara
i.v.m. kascontrole huidige
jaar
Nieuwe contactpersoon
GMR uitnodigen voor
bijwonen vergadering
Schoolgids checken
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Verantwoordelijke Uitgevoerd?
Iedereen
Uitgesteld i.v.m.
coronaperiode
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Ja
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Marleen
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zichtbaarheid visie Hof ter
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(ouder), Denise,
Fleur
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Ja
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coronaperiode

