Notulen MR Hof ter Weide
Datum: dinsdag 25 januari 2018 van 19.30-21.30
Aanwezig: Fleur Buitink, Natasja v/d Burg , Sanne Klaren, Bart Kollau, Carina Pittens, Marleen
v/d Lubbe, Mirelle Vermeulen (directie)
Afwezig met kennisgeving: Mirjam Hartog, Sanne Kerste
Alleen MR:
1. Welkom en vaststellen agenda
2. Communicatieplan MR (bijlage 1)
a. Ouderpanel n.a.v. idee klankbordgroep?
Wanneer er onderwerpen zijn waarover we input willen van ouders, zullen we een online
enquête onder hen uit gaan zetten. De eerste enquête zal gaan over de hoeveelheid uitjes in
een schooljaar waar ouders voor nodig zijn. Ook willen we aan het eind van het schooljaar
een enquête uitdoen om te inventariseren welke onderwerpen ouders voor ons als MR
aandragen voor komend schooljaar.
Bij de portfoliogesprekken is een ouder uit de MR aanwezig op school om vragen van ouders
te beantwoorden.
Dinsdag 20 februari:

15.00-17.30 uur: Bart
18.30-20.30 uur: Marleen

Donderdag 22 februari:

15.00-17.30 uur: Sanne?
18.30-20.30 uur: Carina

Sanne (leerkracht) zet bovenstaande ook in het communicatieplan van de MR.

b. Jaarplan MR op website?
Het jaarplan van de MR is nog niet beschikbaar. Sanne (leerkracht) zorgt dat deze op de
website komt te staan. Carina levert een foto en een stukje waarin zij zich voorstelt aan voor
Social Schools.
3. Vragenlijst uitjes
Deze vragenlijst is nog niet gemaakt. Daarom wordt dit punt doorgeschoven naar de
volgende vergadering.
4. Vergadertijden
Vanaf nu vinden de vergaderingen plaats van 19.00-21.00 uur. Van 19.00-19.30 uur
vergadert de MR zonder directie.
5. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
In aanwezigheid directie:

1. Vaststellen verslag 14 december en doorlopen actielijst (bijlage 3)
De notulen zijn vastgesteld en de actielijst is aangepast.

2. Mededelingen vanuit de directie
Deze week heeft directie een overleg met Caroline wat over de begroting zal gaan.
3. Personele zorgen
De flexibele schil wordt gemist. Doordat er momenteel weinig leerkrachten ziek zijn, is de
uitval vooralsnog op te vangen. Er komen constructieve oplossingen voort uit de werkgroep
die zich met de personele zorgen binnen de KSU bezighoudt.
4. Voortgang m.b.t. luchtkwaliteit
De situatie rondom de luchtkwaliteit is onveranderd. Deze week wordt hoogstwaarschijnlijk
de datum van de informatieavond van de gemeente voor ouders bekend. De gemeente zal
dan informatie geven over de planning rondom de verbouwing van het schoolgebouw en de
tijdelijke locatie.
5. Voortgang m.b.t. de begroting
De situatie rondom de begroting is onveranderd.
6. Tussentijdse evaluatie doelenbord
Er worden verduidelijkende vragen gesteld. De schrijfstijl van alle coördinatoren is
verschillend, hierdoor is het document minder goed leesbaar. Tevens wordt in de evaluatie
het stukje gemist wat het gevolg is van het niet behalen van enkele doelen. Mirelle zal deze
punten meenemen voor de evaluatie in maart 2018.
7. Protocol grensoverschrijdend gedrag
Dit punt wordt verplaatst naar de volgende vergadering omdat Sanne Kerste vanavond niet
aanwezig is en zij dit punt heeft aangedragen.
8. Rondvraag en sluiting
a. Bijeenkomst MR-voorzitters 12 maart: agendapunten?
Op de agenda zouden wij graag het onderwerp ouderbetrokkenheid zien. Ook zijn
wij benieuwd naar de ervaringen van andere scholen met Social Schools.
b. Update Vrienden van Hof ter Weide
Bart spreekt binnenkort met Mirelle en Danique af om af te stemmen op welke
manier ouders over de Vrienden van Hof ter Weide geïnformeerd gaan worden.

9. Actiepunten
Op de agenda van maart en juni
komt het tussentijds evalueren
van het doelenbord
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