
Notulen MR Hof ter Weide 23 maart 2021 
 
Datum: dinsdag 23 maart 2021 van 19.30-21.00 via Teams     
Aanwezig: Fleur Buitink, Denise Dekker, Mirjam Hartog, Sanne Klaren, Sanne Kerste, Gerben Bos, 
Inge Poorthuis en Marleen v/d Lubbe 
Afwezig met kennisgeving:  

 
1. Welkom en vaststellen agenda  

 
2. Vaststellen verslag 28 januari en doorlopen actielijst (bijlage 1) 

 
3. Terugblik op bijeenkomst GMR en MR-voorzitters op 18 maart jl.   
Eerder was er twee keer per jaar een bijeenkomst met de voorzitters van de MR en de GMR. De 
bijeenkomst van 18 maart was een initiatief om dit contact weer te intensiveren. De (online) 
vergadering was goed bezocht met ongeveer 25 deelnemers. Tijdens de vergadering zijn er 
wederzijdse verwachtingen uitgesproken tussen de MR-voorzitters en de GMR. 
Ook is er in kleine groepen gesproken over het thuisonderwijs ten tijde van corona. Er waren grote 
verschillen tussen de scholen, mede in verband met de verschillende populaties leerlingen.  
De GMR is bezig om het contact met het College van Bestuur goed vorm te geven om naar een 
kritisch gesprek te gaan. Er wordt door de GMR gezocht naar ouders die deel willen nemen.  
De volgende bijeenkomst is vlak na de zomervakantie. 
 
4. Mededelingen vanuit de directie 

- Maatregelen en bezetting rondom Corona 
We zijn gestart met vier starttijden. Dit is inmiddels gewijzigd naar twee starttijden, 
omdat dit werkbaarder is. Ook wordt er nu met twee parallelgroepen samen buiten 
gespeeld om te zorgen dat de leerkrachten pauze kunnen houden. De leerkrachten, 
onderwijsassistenten en intern begeleiders zijn nog steeds aan een vaste groep 
gekoppeld. Er zijn twee leerlingen geweest die besmet waren met corona. Ook is er één 
collega besmet, zij werkt nu vanuit huis. Er zijn sneltesten voor de leerkrachten 
beschikbaar gesteld door de KSU. 

- Afname LVS-toetsen voor in kaart brengen beginsituatie 
De leerkrachten zijn bezig met de afname van de cito's. Ook worden er analyses gemaakt 
en de hiaten in beeld gebracht om vanuit daar het onderwijs voor de rest van het jaar 
vorm te kunnen geven. In alle klassen is extra ondersteuning. De uitslagen gaan op 1 april 
mee naar huis. We spreken van een nieuwe beginsituatie en niet van achterstanden. 
Leerkrachten gaan zelf ouders benaderen van leerlingen waar zorg over is.  

- Ontwikkelingen toelatingsbeleid 
Deze eerste ronde is het hoogstwaarschijnlijk niet nodig om te loten. Er gaan komend jaar 
best wat kinderen verhuizen. Er worden veel Indiase kinderen aangemeld. Lowan kan 
eventueel ondersteuning bieden aan school bij veel kinderen die uit het buitenland 
komen. 

- Formatie/personeelsbeleid 2021/2022 
Barbara is bezig om met alle collega's gesprekken te voeren om de wensen voor volgend 
jaar in beeld te krijgen. Dit zijn positieve gesprekken. Vanuit het Nationaal Programma 
Onderwijs worden er coronagelden toegekend aan scholen. Scholen mogen hier zelf een 
plan voor maken. Deze plannen moeten voor de zomervakantie ingediend worden. De MR 
heeft hier instemmingsrecht op. 
Voor volgend jaar wordt er bijvoorbeeld nagedacht over het werken in drie kleine 
groepen 3 in plaats van twee grote groepen. 
 

 
 



5. Verkeersveiligheid Musicallaan-Rijnkennemerlaan 
We bespreken de problemen en mogelijke oplossingen voor de verkeerssituatie bij de kruising 
van de Musicallaan-Rijnkennemerlaan. Op 29 maart vindt hier overleg over plaats met de 
gemeente.  
Er hebben meerdere ouders per mail gereageerd naar aanleiding van de vooraankondiging van 
de vergadering. Er zijn ideeën voor oplossingen geopperd (paaltjes op de stoep, 
eenrichtingsverkeer) en ook is er beeldmateriaal toegestuurd. 29 maart komt de projectleider van 
de gemeente de situatie bij de start van school bekijken.  
De kruising wordt in ieder geval verhoogd en er worden kattenogen geplaatst. 
Een groot deel van het probleem is menselijk gedrag. Het betreft zowel ouders van Hof ter Weide 
als van Waterrijk en de Jazzsingel (die kinderen bij de gymzaal afzetten). Er wordt op de stoep 
geparkeerd terwijl er 30 meter verderop lege parkeerplaatsen zijn en er wordt doorgereden bij 
het stopbord bij het fietspad.  
Ideeën vanuit de MR: kiss and ride, eenrichtingsverkeer en paaltjes die omhoog komen, flyer 
vanuit de MR met een noodkreet om met zijn allen te zorgen voor een veilige verkeerssituatie, 
vanuit de MR de mensen die parkeren op de stoep aanspreken, positieve insteek met borden die 
door de kinderen zijn gemaakt, bloemen/buttons uitdelen aan ouders en kinderen die wel met de 
fiets of lopend komen, pionnen neerzetten, contact met de MR van Waterrijk. We starten nu met 
het maken van borden door de kinderen van groep 5. Verder wachten we de uitkomst van het 
overleg met de gemeente af. 
 

6. Halfjaarlijkse evaluatie jaarplan (bijlage 2) 
We bespreken het jaarplan met tussenevaluatie van de doelen voor dit schooljaar.  
Edi wordt ingezet bij rekenen, begrijpend lezen, taal en spelling om zo doelgericht mogelijk te 
werken na de lockdown.  
De kwalititeitskaart van begrijpend lezen is nog niet gedeeld met de leerkrachten. Het plan is om 
dit voor de zomervakantie te doen. 
Er wordt voor de zomervakantie een nieuwe rekenmethode uitgezocht.  
Er wordt dit voorjaar een nieuw vierjarenplan voor IPC gemaakt waarin de nieuwe thema's 
worden gepland. De standaardroute volgen van IPC zorgt ervoor dat je voldoet aan alle 
kerndoelen.  
Heeft de opleiding van IPC voor de schoolleider nog extra aandachtspunten opgeleverd voor Hof 
ter Weide? Nee. 
Waarom wordt er gekeken naar het woordenschatonderwijs? We nemen de Cito woordenschat 
niet meer af. We zijn aan het onderzoeken hoe we het woordenschatonderwijs wel kunnen 
waarborgen. Dit leidt tot een nieuw doel. 
Op ICT gebied zijn niet alle doelen uit het jaarplan behaald, maar zowel personeel als leerlingen 
hebben zich wel ontwikkeld op het gebied van ICT door het thuisonderwijs.  
 

7. Nieuwe strategisch beleidsplan en schoolplan 2021-2025  
We bespreken de stand van zaken van het strategisch beleidsplan van de KSU en het schoolplan 
van HtW dat hieruit voortvloeit.  
6 april is er een volgende studiedag voor de schoolleiders over het strategisch beleidsplan. De 
hoop is dat het plan met richtlijnen vanuit de KSU dan af is, zodat Hof ter Weide verder kan met 
het schoolplan. Als dit er nog niet is tijdens deze studiedag kan Marleen dit met de GMR 
opnemen. 
Er is door Barbara een vragenlijst uitgezet onder de ouders, leerlingen van groep 6/7/8 en de 
leerkrachten. Tijdens de teamvergadering is in kleine groepen een sterkte/zwakteanalyse 
gemaakt. Ook is er gewerkt aan de visie op leren, lesgeven en didactisch handelen. Op deze 
manier is Barbara informatie aan het inwinnen om het schoolplan voor de komende vier jaar te 
vullen. 
 
 



8. Ouders in school na Corona 
We verkennen met elkaar hoe we om willen gaan met ouders in HtW als er geen sprake meer is 
van beperkingen door Corona. 
De verwachting is dat het nog een tijd duurt tot ouders weer naar binnen mogen op school. In de 
lagere groepen is het een groot gemis. In groep 5 wordt het ook gemist, omdat het laagdrempelig 
is om iets terug te koppelen. Ook lijken de IPC thema's minder te leven nu ouders niet betrokken 
zijn. We vragen ons af hoe werkbaar het is als er wisselende dagen zijn waarop ouders wel of niet 
naar binnen mogen in de klas. Ook ligt er de vraag of contact bij de deur van de klas ook 
voldoende is. We merken nu dat een voordeel is dat het minder druk is op de gangen. Ook lukt het 
beter om op tijd te beginnen. 
Wellicht is het een idee om af te bouwen door de jaren heen naar steeds minder mee de school en 
klassen in. Na de coronatijd kunnen we hier nieuwe lijnen voor neerzetten en ook aan ouders 
communiceren wat het doel is van het oudercontact ’s ochtends, namelijk ouders bij het 
onderwijs betrekken. 
Hoe gaan we om met ouders die niet gevaccineerd zijn? We moeten hiermee de landelijke 
richtlijnen afwachten. 
Barbara en de personeelsgeleding gaan het team over dit onderwerp bevragen en maken een 
opzet voor een plan. Dit wordt in de volgende vergadering nogmaals besproken. 
 

9. Rondvraag en sluiting 
-  Hoe zit het met de pot van de Brede school nu de activiteiten stilliggen? 

Deze pot blijft gewoon bestaan. 

Actiepunten Planning Verantwoordelijke Uitgevoerd? 

Foto (in apart document) 
+ naam + naam kind(eren) 
aanleveren in dropbox 
voor de MR flyer 

Z.s.m. Iedereen  Ja 

Flyer MR (laten) 
ontwerpen 

Voor de 
volgende 
vergadering 

Gerben   

Poll ervaring ouders 
zichtbaarheid visie Hof ter 
Weide 

Schooljaar 2020-
2021 of 
schooljaar 2021-
2022 

Allemaal   

Halfjaarlijkse evaluatie 
schoolplan bespreken 

Maart 2021 Allemaal Ja 

Plan coronagelden op 
agenda 

Juni 2021 Marleen  

Borden met positieve 
boodschap om 
parkeergedrag te 
verbeteren maken 

Z.s.m. Mirjam met klas  

Uitslag vragenlijsten en 
sterkte/zwakte analyse op 
de agenda 

Mei 2021 Marleen  

Ouders in de school na de 
coronatijd op de agenda 

Mei 2021 Marleen  

Posters maken 
verkeerssituatie 

Z.s.m. Mirjam met klas  

 

 


