
MR Hof ter Weide 
 
Datum: dinsdag 7 november 2017 van 19.30-21.30  
Aanwezig: Fleur Buitink, Mirjam Hartog, Sanne Klaren, Natasja v/d Burg, Bart Kollau, Sanne 
Kerste en Marleen v/d Lubbe, directie, Caroline Verspille (nieuwe clusterdirecteur) 
Afwezig met kennisgeving: Marysa Körner-Vogels 
 
Alleen MR: 
1. Welkom en vaststellen agenda  

 
2. Ingekomen stukken  
De MR van Waterrijk heeft ons gemaild dat zij in hun volgende vergadering de 
verkeersveiligheid rondom school gaan bespreken. 
 
3. Vragenlijst Klankbordgroep 
De klankbord wil een ouderpanel oprichten. Zij krijgen eens in de 6-8 weken een korte 
vragenlijst over diverse onderwerpen. Wij als MR vinden het een goede zaak als er meer 
input vanuit ouders wordt geleverd. Over de manier waarop willen we het graag met de 
voorzitter van de klankbordgroep (Megan van Leeuwen) hebben. We willen voorkomen dat 
de taken van de MR en klankbordgroep door elkaar heen gaan lopen. Megan van Leeuwen 
wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering om dit onderwerp te bespreken. 
 
4. Hoeveelheid uitjes 
De oudergeleding van de MR heeft het idee dat dit speelt onder meerdere ouders van 
school. Om te checken of dit klopt, willen ze dit uitgebreider onderzoeken d.m.v. een 
vragenlijst. Zo krijgen we beter in beeld wat ouders vinden van de hoeveelheid uitjes in een 
schooljaar. De oudergeleding van de MR zet de vragenlijst uit.  
 
5. Verkiezingen ouder MR 
De termijn van Marysa Körner-Vogels loopt af. We plaatsen een oproep voor een nieuwe 
ouder op Social Schools.  
 
In aanwezigheid directie: 
 
1. Mededelingen vanuit de directie 
Caroline Verspille (nieuwe clusterdirecteur) is vanavond niet aanwezig. Ze komt in januari 
kennismaken. Verder zijn er geen mededelingen.  
 
2. Begroting (bijlage 5; wordt mogelijk nog nagezonden) 
Er is nog geen begroting. Mirelle heeft de begroting besproken met Caroline. Er moeten nog 
aanpassingen worden gedaan in de begroting. Hier is Caroline mee bezig. De begroting volgt 
later. We mailen Caroline dat we de begroting willen zien voordat deze naar de GMR gaat.  
 
3. Personele zorgen  
Er zijn meerdere personeelsleden die te kampen hebben met niet werk gerelateerde 
problemen. Hierdoor hebben we regelmatig met afwezige personeelsleden te maken. De 
vervangingspool ASA is vaak leeg, waardoor er geen vervanging is. Het tekort aan invallers is 



een landelijk probleem. Er wordt door de  KSU nagedacht over een oplossing. Een idee is om 
zelf een vervangingspool samen te stellen, bestaand uit mensen met een 
onderwijsbevoegdheid.  
  
4. Vaststellen verslag 5 oktober en doorlopen actielijst (bijlage 1) 
De notulen zijn goedgekeurd. 
 
5. Voortgang m.b.t. verbouwing 
Volgende week donderdag heeft Mirelle een overleg over de verbouwing. Mirelle heeft 
samen met een groepje leerkrachten naar het plan voor de verbouwing gekeken. Dit plan is 
ingediend bij degene die de haalbaarheidsstudie afrond. Deze week wordt duidelijk of het 
plan wat er nu ligt haalbaar is. Er wordt t.z.t. een informatieavond voor alle betrokkenen 
ingepland. 
 
6. Protocol uitjes (bijlage 2; wordt mogelijk nog nagezonden) 
Er zijn een aantal opmerkingen geplaatst vanuit het MT en de MR. Deze opmerkingen 
worden verwerkt door Danique. De KSU scherpt het protocol vervolgens nog aan.  
 
7. RT op Hof ter Weide (bijlage 3) 
Er zijn wijzigingen doorgevoerd m.b.t. de communicatie met ouders.  
De MR stemt in met dit gewijzigde beleid.  
 
8. Stagebeleid (bijlage 4) 
Ter informatie voor de MR. Dit document is kort besproken. 

 
9. Vrienden van Hof ter Weide 
Bart start binnenkort met het benaderen van mogelijke sponsoren. Er komt bij beide 
schoolingangen een bord te hangen waarop de sponsoren zichtbaar zijn. 
 
10. Rondvraag en sluiting 

 

11. Actiepunten Wie Gedaan 

Op de agenda in december, 
maart en juni zetten wordt 
het tussentijds evalueren 
van het doelenbord op de 
agenda gezet 

Marleen  

Communicatieplan 
aanpassen en mogelijkheid 
nieuwe ideeën nagaan 

Mirjam/Sanne  

Evalueren vergadertijden in 
december 

Allemaal  

Vragenlijst aantal uitjes 
binnen/buiten school 

Sanne (ouder) & Natasja  

 


