
MR Hof ter Weide  

Datum: dinsdag 22 maart 2022 van 19.00-21.00      

Aanwezig: Barbara van Huizen, Denise Dekker, Sanne Klaren, Fleur Buitink, Sanne Kerste, Gerben Bos, 

Inge Poorthuis en Marleen v/d Lubbe  

Afwezig met kennisgeving: Mirjam Hartog, Marek Nootenboom  

  

In aanwezigheid Barbara:  

1. Welkom en vooruitblik agenda   
  

2. Actiepunten MR  

 Flyer MR; door ziekte van de persoon die de flyer zou ontwerpen, is deze nog niet gemaakt.   

 Website: naam en foto Inge moeten op de website komen, net als de verslagen van afgelopen 
vergaderingen  

 Ingekomen stukken: er is één ingekomen stuk besproken. Hier zal vanuit de MR op worden 
gereageerd. 

  

3. Vaststellen verslag 31 januari en doorlopen actielijst  
 De notulen van 31 januari zijn vastgesteld en de actielijst is bijgewerkt. 

  

4. Mededelingen vanuit de directie  

 Personeel 

 Stephanie, de leerkracht van groep 4, gaat binnenkort met zwangerschapsverlof. 
Vanwege de coronapandemie doet zij nu al werkzaamheden buiten de groep. Zij 
wordt vervangen door Vera (nieuw aangenomen) en Bo (zij loopt haar eindstage in 
deze groep) 

 Binnenkort start er een zij-instromer. Zij zal tot de zomervakantie als 
leerkrachtondersteuner werkzaam zijn in groep 3 bij de Meerkoeten. Wanneer zij 
door het geschiktheidsonderzoek komt, zal zij na de zomer bij ons op school met haar 
opleidingstraject als zij-instromer starten. 

 Vanaf mei start er weer een instroomgroep. Sam en Mieke zullen deze groep gaan 
draaien. Zij zijn beiden al werkzaam op Hof ter Weide. 

 De plannen voor de nieuwe wijk Haarrijn, en daarmee de school die Barbara als 
directeur zal gaan starten, hebben lang stilgelegen vanwege moeilijkheden met het 
bestemmingsplan. Dit lijkt nu bijna opgelost te zijn. Dat betekent dat er medio 2023 
gestart zal worden met de bouw van de school en deze bij de start van het schooljaar 
2024-2025 geopend zal worden. Barbara zal t/m volgend schooljaar in ieder geval 
nog werkzaam zijn als directeur op Hof ter Weide. 
 

 S.v.z. rondom corona   
Veel teamleden hebben inmiddels Corona gehad. De afwezigheid van leerkrachten kon in veel 
gevallen intern opgevangen worden, waardoor het aantal groepen dat een dag thuis heeft 
gezeten, beperkt is gebleven. Op dit moment zijn er onder de leerlingen weinig Corona gevallen. 
Het is fijn dat we weer ouders in school mogen verwelkomen. De afspraak dat ouders van 
leerlingen van groep 4 t/m 8 één dag per week mee de klas in mogen ‘s ochtends, werkt prettig.  
 

 Oekraïense vluchtelingen 
Ook in Utrecht worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De Taalschool, die er is voor 
nieuwkomers in Utrecht, ontvangt momenteel veel aanmeldingen. Daarom heeft de Gemeente 
Utrecht besloten dat kinderen tot 5,5 jaar naar reguliere scholen gaan. Het MT ziet het als 



maatschappelijke taak om deze kinderen waar mogelijk ook op Hof ter Weide een plekje te 
bieden. Het gaat vooralsnog om één leerling. 

  

5. Halfjaarlijkse evaluatie jaarplan  
Het jaarplan is doorgenomen. Er zijn een aantal vragen ter verduidelijking gesteld. Ook is de tip 
gegeven om gebruikte afkortingen uit te schrijven, zodat de inhoud ook voor ouders beter te 
begrijpen is. 
  
6. Tussenevaluatie NPO Programma  
Barbara heeft de actiepunten waar Hof ter Weide de NPO gelden voor in wil zetten, mondeling 
toegelicht. Deze gelden kunnen mogelijk langer ingezet gaan worden. Dit wordt binnenkort op 
bestuursniveau besproken. 
  
7. Rondvraag en sluiting   
  

Actiepunten Planning Verantwoordelijke Uitgevoerd? 

Flyer MR (laten) ontwerpen April 2022 Gerben Ja 

Website updaten (naam/foto Inge 
en laatste paar verslagen) 

April 2022 Mirjam  Ja 

Agendapunten Planning Verantwoordelijke Geagendeerd? 

Inzet NPO gelden   18 mei 2022 

Voorzet poll van portfolio werkgroep 
bespreken 

  18 mei 2022 

Monitoring resultaten Cito-toetsen   18 mei 2022 

Poll ervaring ouders zichtbaarheid 
visie Hof ter Weide 

Schooljaar 
2022-2023 

Allemaal  

 

 


