
Notulen MR Hof ter Weide 
 
Datum: donderdag 22 maart 2018 van 19.00-21.00  
Aanwezig: Fleur Buitink, Natasja v/d Burg , Sanne Klaren, Carina Pittens, Sanne Kerste en Marleen v/d 
Lubbe, directie, Jon van Zoelen 
Afwezig met kennisgeving: Mirjam Hartog, Bart Kollau 

 
Alleen MR: 
1. Welkom en vooruitblik agenda   
 
2. Terugblik op aanwezigheid MR bij portfoliogesprekken en bespreken aanwezigheid ouderavond 

(12 april)  
 

De MR leden die bij de avonden van de portfoliogesprekken waren, zijn door weinig ouders 
aangesproken. Het enige inhoudelijke wat genoemd is, ging over Serious Request. Er ging in de 
wandelgangen rond dat twee kinderen het opgehaalde geld zouden gaan brengen naar Apeldoorn. 
Dit is uiteindelijk niet gebeurd omdat dit niet haalbaar bleek. Door een misverstand is dit in een van 
de klassen helaas anders gecommuniceerd. Later is dit wel hersteld.  
 
De volgende ouderavond (12 april) zal de MR kort aan de aanwezige ouders vertellen waar zij mee 
terecht kunnen bij de MR.  

 
3. Vriendenclub Hof ter Weide  
Er is besproken dat de vriendenclub los staat van de MR. De MR steunt het initiatief van harte.  

 
4. Ingekomen stukken  

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
In aanwezigheid directie: 
 
1. Welkom en vaststellen agenda  

 

2. Voortgang m.b.t. luchtkwaliteit (in aanwezigheid van Jon van Zoelen) 
 

De voorlichtingsbijeenkomst voor het team en ouders die oorspronkelijk voor de kerstvakantie al zou 
plaatsvinden, is nog altijd niet ingepland terwijl er wel al meermaals concrete tijdstippen zijn 
genoemd. De bijeenkomst is uitgesteld omdat de tijdelijke huisvesting nog niet bekend is en er 
oorspronkelijk een locatie werd voorgesteld die door de schoolbesturen is afgewezen vanwege de 
afstand en bereikbaarheid.  Een informatiebijeenkomst werd daarom niet zinvol geacht. 
 
De gemeente is momenteel bezig met het vinden van een geschikte plek voor de tijdelijke 
huisvesting. Er worden verschillende plekken onderzocht door hen. De verdere zaken rondom de 
nieuwbouw verlopen volgens planning. Er is duidelijk wat er aan het huidige gebouw moet worden 
aangepast en wat de wensen zijn. Op dit moment zit men in de uitwerkingsfase waarin een voorlopig 
ontwerp wordt gemaakt.  De ontwerpgroep houdt zich hiermee bezig. Ook is er een technische groep 
bezig met het installatiesysteem rondom de ventilatie.  
 
De planning is dat de verbouwing in 2019 in twee fases gaat worden uitgevoerd. Het is nog niet 
bekend in welke fase Hof ter Weide verbouwd gaat worden. Er wordt naar gestreefd dat de 
informatiebijeenkomst eind april zal zijn.  
 



De MR van Waterrijk en Hof ter Weide zullen hun zorg over het nog ontbreken van een tijdelijke 
locatie naar de gemeente uitspreken. De MR ziet dat er zowel door de schoolbesturen als de 
gemeente hard gewerkt wordt en hebben er vertrouwen in dat de huidige planning gehaald wordt.  

 

3. Vaststellen verslag 25 januari en doorlopen actielijst (bijlage 1) 
De notulen zijn vastgesteld en de actielijst is bijgewerkt. 
 

4. Mededelingen vanuit de directie 
De tevredenheidspeiling is op dit moment door een derde van de ouders ingevuld.  
Op de ouderavond van 12 april wil directie ouders de resultaten van de tevredenheidspeiling 
presenteren. Ouders hebben vervolgens de mogelijkheid om suggesties te geven voor verbeteringen 
op de punten die uit de peiling naar voren kwamen. Er wordt over een eventuele verdere invulling 
nog nagedacht. Mocht de MR hier ideeën voor hebben, zijn die welkom.  
 
De invaller van Mirjam Hartog (groep 6) is uitgevallen. Dit is intern opgevangen. Directie is blij dat de 
ziektevervanging vaak intern opgelost kon worden.  
 

5. Vakantierooster en onderwijstijd (bijlage 2) 
Mirelle en Danique lichten de opzet van het vakantierooster toe. De opmerkingen van de MR nemen 
zij mee bij de verdere uitwerking en bespreking van het vakantierooster.  

 

6. Ouderbijdrage 
Op dit moment worden de verschillende ouderbijdragen (ouderbijdrage algemeen, pauzegeld en het 
eventuele kampgeld) apart geïncasseerd. Het voorstel van de schoolleiding om dit te bundelen is 
besproken. De MR vindt dit een goed idee. 
 

7. Vragenlijst uitjes (bijlage 3) 
De vragenlijst is op een aantal punten aangepast. Deze zal later in dit schooljaar uitgezet worden 
onder de ouders, om te voorkomen dat dit nagenoeg gelijk valt met het invullen van de 
tevredenheidspeiling.  

 

8. Zetels personeelsgeleding per september 2018 
M.i.v. het nieuwe schooljaar verloopt de zittingstermijn van Natasja en Sanne Klaren. Zij willen zich 
graag herkiesbaar stellen. In het team wordt gevraagd of er teamleden zijn die interesse hebben om 
zitting te nemen in de MR. Wanneer dit het geval is, zullen er verkiezingen volgen. 
 

9. Rondvraag en sluiting 
- De bijeenkomst met de gezamenlijke MR’en is verzet naar 19 april 2018. 

 

10. Actiepunten Wie Gedaan 

De KSU bellen met de vraag of zij 
over een Survey Monkey account 
beschikken 

Natasja  

In juni wordt de aanwezigheid 
van MR leden bij de 
portfoliogesprekken van 3 juli 
verdeeld.  

Allemaal  

Foto + voorstelstukje voor op 
website naar Sanne (leerkracht) 
mailen 

Carina  



Jaarplan MR en foto Carina op de 
website zetten 

Sanne (leerkracht)  

 


