
MR Hof ter Weide 
 
Datum: dinsdag 7 december 2021 van 19.00-21.00     
Aanwezig: Denise Dekker, Mirjam Hartog, Sanne Klaren, Sanne Kerste, Marek Nootenboom, Gerben 
Bos, Inge Poorthuis en Marleen v/d Lubbe 
Afwezig met kennisgeving: Fleur Buitink  

 
1. Welkom en vooruitblik agenda   

 
2. Conceptversie jaarverslag MR 2020/2021 (bijlage 1) 

Na twee kleine aanpassingen is het jaarverslag vastgesteld. 
 

3. Vaststellen verslag 2 november en doorlopen actielijst (bijlage 2) 
De notulen zijn vastgesteld. 
 

4. Mededelingen vanuit de directie 
- Coronamaatregelen op Hof ter Weide  
De Fazanten zitten momenteel in quarantaine i.v.m. 9 positief geteste leerlingen. Er wordt 
goed gehandeld door zowel leerkrachten als ouders.  
 

5. Digitaal portfolio  
We staan stil bij het digitaal portfolio en een aantal vragen daaromtrent. Graag vooraf het filmpje 
over het digitaal portfolio bekijken via https://www.youtube.com/watch?v=OCpax0tlCno 
We bekijken een voorbeeldportfolio vanuit de ouderomgeving en de leerlingomgeving. Wij geven 
mee dat we het waardevol zouden vinden als het stukje basiskenmerken uit het basisverslag 
ergens terugkomt. Ook zou het mooi zijn als de kinderen de kans krijgen iets over ieder vak te 
schrijven, zoals eerder bij de leerlijnen gebeurde. We adviseren om na de eerste keer openstellen 
een korte vragenlijst uit te doen om de ervaring van ouders en eventuele knelpunten te 
inventariseren. Hierin kan ook worden opgenomen wat ouders prettig zouden vinden qua 
openstellen van het portfolio, continue/voor iedere vakantie/twee keer per jaar. 
 

6. Gedragsprotocol (bijlage 3) 
Onlangs stond er in het AD een bericht over 6 scholen waar de sociale veiligheid als onvoldoende 
is beoordeeld. Op de betreffende scholen werd onder andere het pestprotocol biet vaak genoeg 
geëvalueerd. Hof ter Weide is op dit moment bezig met het bijstellen van het gedragsprotocol. 
We bespreken de conceptversie daarvan.    
Het is belangrijk om de termen in het protocol ook voor ouders te verduidelijken. Bijvoorbeeld de 
termen vanuit de kanjertraining die gebruikt worden. Ook een lijst met voorbeelden van 
grensoverschrijdend gedrag is een fijne aanvulling, zowel wat betreft extreem 
grensoverschrijdend gedrag als welk gedrag past bij het streepjessysteem. Na deze aanpassingen 
leest de MR nog één keer mee, daarna wordt het protocol vastgesteld.  
Korte update van de veranderingen in de nieuwsbrief met daarin de verwijzing naar het protocol 
op de website. Onderhuids grensoverschrijdend gedrag.  
 

7. Begroting materieel (bijlage 4; wordt nagestuurd) 
De MR heeft adviesrecht op de begroting. Barbara licht de begroting toe. Vervolgens bespreken 
we met elkaar de vragen die wij over de begroting hebben en besluiten we welk advies we willen 
geven t.a.v. de begroting.   
De verdeling groeitelling staat in de min door enkele verhuizingen waardoor we minder leerlingen 
hebben dan verwacht. De kostenpost professionalisering en begeleiden starters lijkt minder dan 
vorig jaar, maar komt terug in het bedrag van personeel- en arbeidsmarktbeleid. 

about:blank


Een deel van de NPO gelden wordt bovenschools ingezet, bijvoorbeeld voor het betalen van zij-
instromers, begeleiden van expatkinderen die binnen de KSU binnenkomen. Er is een 
bovenschools NPO schoolprogramma. Barbara vraagt deze op. KPO toelichting volgt nog. 
Met het geld wat overblijft op de begroting wordt gekeken om extra personeel in te huren, voor 
bijvoorbeeld extra RT. 
 

8. Ingekomen stukken  
We bespreken drie ingekomen mails en zullen deze beantwoorden. 
 

9. Rondvraag en sluiting  
- Het online inloopspreekuur is laagdrempelig voor ouders. We krijgen input van 

ouders binnen. 
 

Actiepunten Planning Verantwoordelijke Uitgevoerd? 

Flyer MR (laten) ontwerpen Januari 2022 Gerben   
Poll ervaring ouders zichtbaarheid 
visie Hof ter Weide 

Schooljaar 
2021-2022 

Allemaal   

Beantwoorden ingekomen mail z.s.m. Marek/Inge/Sanne  

Online inloopspreekuur 27/1 Gerben  

Agendapunten Planning Verantwoordelijke Geagendeerd? 

Tussenrapportages NPO 
schoolprogramma agenderen 

Januari  Marleen  

Flyer MR bekijken Januari   

Monitoring resultaten groep 5 Februari   

 


