
Verslag MR Hof ter Weide 
 
Datum: donderdag 20 september 2018 van 19.30-21.00  
Aanwezig: Fleur Buitink, Mirjam Hartog, Natasja v/d Burg , Sanne Klaren, Carina Pittens, Sanne 
Kerste, Gerben Bos en Marleen v/d Lubbe 
Afwezig met kennisgeving:   

 
Alleen MR: 
1. Welkom, kennismaking Gerben en vooruitblik agenda   

 
2. Evaluatie MR schooljaar 2017/2018: wat ging goed en wat kan beter?  

We hebben vorig jaar flink onze stem laten horen rondom de financiën en de aanstelling van 
een duo schoolleider. Qua agenda mag er nog meer input komen vanuit de 
personeelsgeleding. Het is belangrijk om ervoor te waken dat de taken eerlijk verdeeld 
worden. We zijn druk bezig geweest om meer zichtbaar te zijn voor ouders. We willen ouders 
nog meer betrekken bij de MR. Een eigen Social Schools account zou hier bij kunnen helpen. 
 

3. Bepalen functies en speerpunten MR schooljaar 2018/2019 i.v.m. jaarplan MR (bijlage 1)   
- Ouders betrekken bij de MR 
- Verkeersveiligheid en communicatie richting ouders rondom verhuizing  
- Formatie en tijdig inzicht in financiën 
 

4. Jaarverslag MR 
Wordt geschreven door Sanne Klaren. Dit verschijnt t.z.t. op de website. 
 

5. Website MR: namen vervangen in tekst en notulen actualiseren (laatste versie dec. 2017) 
Afspraken over gemaakt. 
 

6. Ingekomen stukken  

Geen 
 

In aanwezigheid directie: 
1. Welkom en vaststellen agenda  

 

2. Vaststellen verslag 26 juni en doorlopen actielijst (bijlage 2) 
 

3. Mededelingen vanuit de directie 
 
- Barbara kon vandaag niet aansluiten i.v.m. de verzette MR-vergadering. 
- De investeringsbegroting is half oktober rond.  
- De brief voor de ouderbijdrage, pauzebijdrage en kampbijdrage gaat eruit. De hoogte van 

de ouderbijdrage is gelijk gebleven en  door de MR goedgekeurd, ondanks het ontbreken 
van de financiële verantwoording over het schooljaar 2017-2018 door de OR. De MR 
dringt er op aan dat deze voor eind oktober goedgekeurd kan worden. De brief van de 
ouderbijdrage gaat eruit als pushbericht via Social Schools en ook op papier.  
Hof ter Weide gaat op een positieve manier het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage 
stimuleren. 

- Thomas Somford, de vakdocent gym, heeft een aanstelling op een andere school per 
december. Hij wordt niet volledig vervangen. Dit betekent dat leerkrachten zelf gymlessen 
moeten gaan geven.  

- Jonneke Drega heeft per half december een aanstelling gekregen op een school dichter bij 
huis.  



4. Verbouwing 
Qua verbouwing loopt alles op schema. 14 december worden de units van de tijdelijke huisvesting 
geleverd.  
 

5. Vacature schoolleider HtW (bijlage 3) 
Voor de vakantie is de concepttekst van de vacature gedeeld en heeft de MR aandachtspunten 
bij de tekst besproken. We bespreken de huidige stand van zaken aan de hand van de meest 
recent vacaturetekst. 
Barbara kan dit hele jaar als schoolleider aanblijven. In december wordt dit punt opnieuw 
geagendeerd en wordt er nagedacht over het moment van het uitzetten van de vacature. 
 

6. Jaarverslag Hof ter Weide (bijlage 4) 
De MR dient in te stemmen met het jaarverslag over schooljaar 2017/2018. 
Het jaarverslag is op dit moment voor de oudergeleding van de MR niet goed leesbaar. Het zou 
fijn zijn als er nog een keer naar wordt gekeken. 
 

7. Schoolondersteuningsprofiel (bijlage 5) 
N.a.v. vragen over de ondersteuning die HtW kan bieden aan leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften bespreken we het schoolondersteuningsprofiel van HtW.   
Dit wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
 

8. Schoolplan 
Tenminste eens per vier jaar dient het schoolplan te worden vastgesteld door de MR (PMR en 
OMR).   
Dit schooljaar wordt er een nieuw schoolplan opgesteld voor de komende vier jaar. 
 

9. Rondvraag en sluiting 
- Het aanbod van de brede school, waarbij het verplicht is om lid te worden na een aantal 

keer deelname aan een clubje, roept vragen op. Mirelle zoekt hierover contact met de 
brede schoolcoördinator en we komen hier op de volgende vergadering op terug. 

- De speelnatuur is op dit moment niet veilig i.v.m. rondslingerende boomstammen. De 
gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid. Mirelle neemt contact op met de 
gemeente.  

- Documenten graag opslaan als PDF i.v.m. veiligheid.  
- Parkeren van de fietsen is een aandachtspunt. Dit wordt besproken in de groepen, mocht 

het nodig zijn komt er een actie van groep 8 om dit probleem op te lossen.  
 

Actiepunten Planning Verantwoordelijke Uitgevoerd? 

Uitstroom leerlingen Mei Marleen  
toevoegen     

Voorstel nieuwe data MR 
vergadering 

A.s. vrijdag Fleur  

Website actualiseren Z.s.m. Natasja  

MR Social Schools 
account 

Na overgang naar 
Social Schools 3.0 

Sanne Klaren  

Jaarverslag 2017-2018 Z.s.m. Sanne Klaren  

Speerpunten jaarplan 
uitwerken 

Z.s.m. Carina  

Vragen over 
schoolondersteuningsplan 
mailen naar Fleur 

Voor donderdag 
27-9 

Iedereen  

 


