Jaarverslag
Medezeggenschapsraad
Hof ter Weide 2018-2019

Medezeggenschapsraad
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool Hof ter Weide voor het
schooljaar 2018-2019. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich het afgelopen
schooljaar mee bezig heeft gehouden.
Wat doet de MR?
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet medezeggenschap op scholen (WMS).
De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap; op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van
het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke
schoolzaken, zoals verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs, geldbesteding, informatie- en
communicatietechnologie (ICT), veiligheid op school en de inzet en raadpleging van ouders in het
onderwijs. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies en
instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming
bekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de
MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan en regels op het gebied van veiligheid,
gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord
voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.
Samenstelling
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie sluit bij iedere vergadering een
deel aan. De MR van basisschool Hof ter Weide bestaat uit 8 deelnemers; 4 leerkrachten en 4 ouders.
Dit jaar zaten in de oudergeleding:, Gerben Bos, Sanne Kerste, Carina Pittens en Marleen van der Lubbe.
In de leerkrachtgeleding zaten: Fleur Buitink, Mirjam Hartog, Sanne Klaren en Natasja van den Burg.
Verkiezingen
Bart Kollau is einde schooljaar 2017-2018 tussentijds afgetreden. Gerben Bos heeft zijn plaats in de
oudergeleding van de MR ingevuld. Zowel zijn termijn als de termijn van Marleen van der Lubbe verliep
in januari 2019. Zij hebben zich beiden herkiesbaar gesteld. Omdat zich geen andere kandidaten hebben
gemeld, zijn zij beiden per januari 2019 hun tweede termijn ingegaan.

Waar heeft de MR in 2018–2019 zich mee bezig gehouden
Verhuizing
Afgelopen jaar is Hof ter Weide verhuisd naar een nieuwe tijdelijke locatie. De verhuizing is zeer
voorspoedig verlopen. Over de nieuwe locatie zijn veel positieve geluiden te horen, maar ook enkele
kanttekeningen. Deze zijn geïnventariseerd en door de MR en de directie besproken met de gemeente.
Nog niet alle toezeggingen vanuit de gemeente zijn gerealiseerd. Hier blijft de MR zich komend
schooljaar voor inspannen. Zoals het er nu voor staat, is het de bedoeling dat Hof ter Weide in de
meivakantie weer terug verhuist naar de Musicallaan. De MR zal de voortgang van de verbouwing
monitoren, zorgdragen voor duidelijke communicatie richting ouders en leerlingen en indien
noodzakelijk actie ondernemen richting de gemeente.
Schoolfotograaf
Dit jaar was er onvoldoende bereidheid bij ouders om te helpen bij het nemen van schoolfoto’s. Tijdens
de MR-vergaderingen hebben we gesproken over het vervolg, ook gezien de wijziging van de privacywet
waar rekening mee dient te worden gehouden. Er is een poll onder ouders uitgezet om hun mening over
de schoolfotograaf te peilen. De resultaten zijn besproken en gedeeld met de coördinator schoolfoto’s
en de directie en zullen komend schooljaar worden meegenomen in de uitvoering van de
schoolfotografie.
Wisseling directie
Begin januari 2019 heeft Mirelle Vermeulen aangegeven per 1 maart 2019 te vertrekken van Hof ter
Weide. Barbara van Huizen, die samen met Mirelle het schoolleiderschap op Hof ter Weide invulde,
heeft het vertrek van Mirelle opgevangen door de omvang van haar aanstelling uit te breiden. Naast het
schoolleiderschap op Hof ter Weide is Barbara ook schoolleider van de nog te openen school in Haarrijn.
In april 2019 werd duidelijk dat de bouw van Haarrijn nog verder is uitgesteld en Barbara langer zou
kunnen blijven op Hof ter Weide. In overleg met het team is besloten de aanstelling van Barbara op Hof
ter Weide te verlengen.
Communicatie en zichtbaarheid MR
Het afgelopen jaar heeft de MR gewerkt aan zichtbaarheid. Zo hebben we gedurende het jaar ouders
telkens verslag uitgebracht over onze vergaderingen, waren wij zichtbaar bij de portfolio-avonden en
wisten ouders ons te vinden bij vragen en/of opmerkingen. Hier zijn we tevreden over, maar naar ons
idee zou onze zichtbaarheid zou nog groter kunnen zijn. We nemen dit speerpunt daarom mee naar
volgend schooljaar.
Werkdrukgelden
Met het team is besproken hoe we de werkdrukgelden willen inzetten in het schooljaar 2019-2020. Er is
besloten dat het geld ingezet wordt op formatie. De personeelsgeleding van de MR heeft ingestemd met
deze invulling van de werkdrukgelden.
Naschools clubjesaanbod
Vanuit ouders kwam de vraag hoe het clubjesaanbod is geregeld op de tijdelijke locatie van Hof ter
Weide. Ook kwam de vraag hoe vaak je een clubje van één van de aanbieders (Erik Verlaan) kan volgen,
zonder dat je er lid van hoeft te worden. Beide punten zijn besproken met Jackie Bleijswijk (algemeen
coördinator Brede School Waterwin) en Philip Baars (coördinator talentontwikkeling Brede school
Waterwin). Zij hebben toegelicht dat er op de tijdelijke locatie een beperkt aantal lokalen beschikbaar is.
Hierin wordt getracht een zo gevarieerd mogelijk aanbod voor een zo laag mogelijke prijs aan te bieden

om de clubjes toegankelijk te houden. Op verzoek van de MR wordt bekeken of het mogelijk is in 20192020 meer lokalen te benutten. Ook zal worden nagegaan of Saartje groepjes kinderen wil brengen en
halen naar en van Waterwin. Verder gaf Philip aan dat het nu wel mogelijk is om verschillende clubjes
van Eric Verlaan te volgen zonder lid te hoeven worden. Alleen wanneer een kind meerdere keren
hetzelfde aanbod wil volgen, dient het lid te worden.
Schoolplan
Het schoolplan zou per 2020 vernieuwd moeten worden. Het bestuur heeft echter besloten dit
stichtingsbreed uit te stellen en heeft aan de schoolleiders gevraagd voor de tussenliggende periode een
addendum op te stellen. Naar aanleiding van de bespreking van dit addendum in de MR zijn er nog
enkele kleine aanpassingen in doorgevoerd en heeft de MR ingestemd met het addendum.
Jaarlijkse terugkerende punten:
- Vaststellen ouderbijdrage
- Instemmen met schoolgids
- Instemmen met jaarplan - Het jaarplan 2019-2020 is nog niet besproken, maar staat in
september 2019 op de agenda
- Instemmen met jaarverslag
- Instemmen (oudergeleding) met vakantierooster en onderwijstijd
- Instemmen (personeelsgeleding) met scholingsbeleid en arbobeleid
- Instemmen (personeelsgeleding) met taakbeleid en formatieplan
Vooruitblik 2019-2020
Stabiliteit schoolleiding
De bouw van de nieuwe KSU school Haarrijn is uitgesteld. Zoals het er nu uitziet zal Barbara van Huizen
komend schooljaar en het schooljaar 2020–2021, directie zijn. Wij zullen dit blijven volgen en tijdig
starten met het opstellen van een vacature voor directie van Hof ter Weide. Wij als MR vinden het
belangrijk dat een nieuw directielid tijdig wordt ingewerkt door Barbara.
Verhuizing
Ook dit schooljaar zal de MR betrokken zijn met de terug verhuizing naar de Musicallaan. Zoals het er nu
uit ziet, zal dit in de meivakantie gaan gebeuren.
Zichtbaarheid MR
De MR is van mening dat duidelijke en frequentie communicatie van school naar ouders over relevante
onderwerpen en veranderingen bijdraagt aan een prettig klimaat. Bovendien kunnen hierdoor vragen en
onduidelijkheden worden voorkomen. De MR levert daarom graag een bijdrage om de communicatie
vanuit school naar ouders te stimuleren en ondersteunen.
Zichtbaarheid visie in onderwijs
In het jaarplan van Hof ter Weide staat beschreven dat het team dit jaar gaat werken aan meer
zichtbaarheid van de visie in het onderwijs wat gegeven wordt. De MR zal dit gaan volgen en zet dit met
regelmaat op de agenda.

Met opmerkingen [LMvd1]: Deze punten staan ook (enigszins
anders geformuleerd) in het jaarplan van de MR. Willen we ze hier
ook opnemen?

