
MR Hof ter Weide 
 
Datum: woensdag 26 mei 2021 van 19.30-21.00 via Teams     
Aanwezig: Fleur Buitink, Denise Dekker, Mirjam Hartog, Sanne Klaren, Sanne Kerste en Marleen v/d 
Lubbe, Barbara van Huizen 
Afwezig met kennisgeving: Inge Poorthuis, Gerben Bos 

 
1. Welkom en vaststellen agenda  

 
2. Vaststellen verslag 23 maart en doorlopen actielijst 
De notulen zijn vastgesteld en de actielijst is doorgenomen en bijgewerkt. 
 
3. Zetels personeelsgeleding 
Per september 2021 verloopt de zittingstermijn van Sanne Klaren en Denise Dekker. Zij willen zich in 
principe herkiesbaar stellen, mits er geen andere collega's zijn die interesse hebben om zitting te 
nemen in de MR. Er is geen teamlid die hier interesse in heeft, dus Sanne en Denise blijven graag een 
volgend termijn.  
Uit de MR statuten wordt niet duidelijk of Sanne zich nog herkiesbaar mag stellen omdat zij al twee 
termijnen in de MR heeft gezeten. Marleen neemt contact op met de GMR om hier duidelijkheid 
over te krijgen.  
 
4. Mededelingen vanuit de directie 

- Maatregelen en bezetting rondom Corona 
Het is rustig op school rondom Corona. Het sneltesten voor het personeel werkt goed. Collega’s 
kunnen ’s ochtends vroeg terecht en zijn dan vaak om 8.15 uur weer op school. Ook maken de 
meeste collega’s gebruik van de zelftesten die beschikbaar zijn gesteld. Zij testen zich twee keer per 
week preventief.  
De klassen spelen vanaf deze week met de hele Vogelweide (vier klassen) tegelijk buiten. De 
verschillende haal- en brengtijden blijven tot de zomervakantie gelden.  
 

- Verkeersveiligheid Musicallaan 
Barbara heeft opnieuw contact gehad met de gemeente over dit onderwerp. De wijkagent zal gaan 
handhaven en er worden paaltjes op de stoep geplaatst zodat auto's hier niet meer kunnen parkeren 
en keren. Voor het plaatsen van Dick Bruna verkeersborden wordt niet gekozen. De kosten hiervoor 
zijn hoog en uit ervaring is gebleken dat ze maar een kortdurend effect hebben op het 
verkeersgedrag. Barbara informeert bij de gemeente wanneer de wijkagent start met handhaven en 
wanneer de paaltjes geplaatst gaan worden. Mochten bovenstaande maatregelen onvoldoende 
blijken, zullen we het onderwerp opnieuw bij de gemeente aankaarten. Ook informeren we in het 
najaar opnieuw bij de gemeente naar de verkenning van éénrichtingverkeer als oplossing.   
 

- Strategisch beleidsplan en schoolplan 2021-2025 
Het strategisch beleidsplan van de KSU is af. Aan het schoolplan voor HtW wordt gewerkt. Deze 
wordt met de MR gedeeld zodra deze af is. Het MT wordt bij het schrijven van het schoolplan 
ondersteund door een externe organisatie. Het MT levert de input, deze informatie wordt verwerkt 
en het MT kan vervolgens tegenlezen. Het schoolplan zal half juni af zijn en wordt tijdens de laatste 
MR vergadering van dit schooljaar besproken. 
 

- Kamp groep 7/8 en schoolreisjes 
De intentie van school is om het kamp voor de groepen 7 en 8 eind juni door te laten gaan. De 
leerkrachten die meegaan zullen preventief worden getest. Er gaan geen ouders mee, zodat de groep 
volwassenen zo klein mogelijk blijft. Daarnaast zullen de verschillende leerjaren het kamp in bubbels 
doorbrengen, zodat het onderlinge contact beperkt wordt. Het programma zal zich zoveel mogelijk 
buiten afspelen. Bovendien worden de richtlijnen vanuit het protocol “We gaan op zomerkamp” in 



acht genomen. Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen disco zal zijn. Wel zal het lastig zijn om op de 
locatie met de grote groep alle maatregelen in acht te nemen (bubbels niet mengen, leerkrachten 
samen op een kamer etc).  
De MR vraagt zich af of het risico dat met een kamp voor groep 7/8 genomen wordt, aanvaardbaar is. 
Het officiële advies vanuit de overheid is om schoolkampen geen doorgang te laten vinden. De MR 
adviseert om het kamp voor groep 8 zeker door te laten gaan. Voor hen is het echt het afscheid van 
hun tijd op Hof ter Weide en is er volgend jaar geen herkansing. Wellicht is het verstandig om groep 
7 niet mee op kamp te laten gaan, ook al zou dat voor de kinderen een grote teleurstelling zijn. De 
risico's nemen dan simpelweg toe. Niet alleen voor gezinnen van onze leerlingen en leerkrachten, 
maar ook voor het verdere afscheid van groep 8, zoals het kunnen plaatsvinden van de eindmusical. 
Ook wordt de mogelijkheid besproken om ouders te verzoeken hun kind voor en na kamp te laten 
testen. Er kan vooraf via een poll onder ouders worden geïnventariseerd wie bereid zijn hun kind 
vooraf en achteraf te laten testen.  
Het wel of niet door laten gaan van het kamp voor groep 7, is een lastige keuze. Barbara gaat 
wederom overleggen met de clusterdirecteur en zal dan een besluit nemen. Mocht er vanuit school 
nog behoefte zijn over dit onderwerp te sparren, dan neemt Barbara contact op met Marleen. 
 
De geplande schoolreisjes voor dit schooljaar zijn/worden geannuleerd. We gaan ervan uit dat de 
schoolreisjes volgend schooljaar wel weer door kunnen gaan. Deze zullen worden gepland in het 
voorjaar van 2022. Er zal nog worden gesproken over de mogelijke invloed die dit heeft op de 
ouderbijdrage voor volgend schooljaar. 
 
5. Vakantierooster en onderwijstijd 
We bespreken de opzet voor het vakantierooster van schooljaar 2021/2022. In deze opzet zijn de 
onderwijsuren berekend van 1 oktober 2021 tot 10 oktober 2022. Afgelopen jaren werd dit gedaan 
over de periode van 1 augustus tot 1 augustus. Het nadeel van deze ‘oude’ manier is dat de lengte 
van de verschillende schooljaren kan variëren.  Wanneer er vanaf 1 oktober wordt gerekend, is er 
altijd sprake van 52 weken onderwijs. Het conceptrooster ziet er goed uit. De vrije dagen voor 
leerlingen zijn verspreid over het schooljaar. Mogelijk komt er nog één wijziging vanwege een 
studiedag die de KSU in januari gaat organiseren voor alle scholen. Dit zou betekenen dat de 
studiedag direct na Pinksteren komt te vervallen. De oudergeleding van de MR stemt in met dit 
vakantierooster. De personeelsgeleding adviseert ook om het vakantierooster zo te houden. 
 
6. Formatieplan en -begroting 2021/2022 
Barbara presenteert het formatieplan voor schooljaar 2021/2022. Deze is ook al aan het team 
gepresenteerd. De extra gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (vanwege Corona) 
worden ingezet op een extra groep 3, één dag extra IB erbij en mogelijk het aanstellen van een derde 
bouwcoördinator voor de middenbouw. Het bedrag dat vervolgens nog over is, wordt als reserve 
achter de hand gehouden om later (voor de zomervakantie van 2021) nog concreet in te vullen.  
De personeelsgeleding stemt in met het formatieplan en de oudergeleding adviseert positief.  
Het daadwerkelijke formatieplaatje is bijna rond en kan waarschijnlijk volgende week aan het team 
gepresenteerd worden. Er is een fulltime vacature uitgezet voor een leerkracht in de bovenbouw. 
Eén collega heeft namelijk ontslag genomen en een aantal collega's gaat terug in werktijdfactor.  
 

Het definitieve begrotingsplan voor de inzet van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs 
is voor 1 juni af. De MR heeft hier instemmingsrecht op, dus dit plan wordt in de MR vergadering  van 
juni geagendeerd.  

 
7. Resultaten tevredenheidsvragenlijsten en sterkte/zwakte analyse HtW 
Barbara licht de conclusies uit de tevredenheidsonderzoeken onder het team, de ouders en de 
(bovenbouw)leerlingen toe. De resultaten zijn overwegend positief. Hier kunnen we trots op zijn. 
Opvallend is dat ouders en leerlingen het optreden van leerkrachten bij pestincidenten als 
aandachtspunt noemen en leerkrachten dit juist als ‘goed’ scoren. Het team omschrijft het 



pedagogisch klimaat als veilig. Hier zal in de komende bouwvergadering met het team over worden 
gesproken. Net als de overige resultaten van de tevredenheidsvragenlijsten.  
 

Wat uit het tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers een aantal keer terugkomt is het 
ontbreken van het delen van tussentijdse resultaten van de verschillende groepen. Dit gebeurde voor 
Corona juist veel tijdens de kennisdelingen. Vanwege de maatregelen kunnen we nu alleen online bij 
elkaar komen, wat op dit punt een belemmering is. Volgend schooljaar zal het delen van tussentijdse 
resultaten weer als vanouds worden opgepakt. Daarnaast kwam naar voren dat de ICT-faciliteiten 
voor teamleden soms tekortschieten. Dit wordt door de ICT-coördinator opgepakt, zodat iedereen 
bijvoorbeeld over een goede computer beschikt.  
Ook deelt Barbara de conclusies uit de sterkte/zwakte analyse. Deze resultaten zijn voor het team 
herkenbaar. Er komen geen onverwachte punten in naar voren.  De punten uit de sterkte/zwakte-
analyse zullen terugkomen in het schoolplan.  
 

De resultaten worden eveneens met het team gedeeld en met elkaar besproken. Vervolgens 
ontvangen ouders een samenvatting van de inhoud en worden de actiepunten die hieruit 
voortkomen met hen gedeeld. In het nieuwe schoolplan zullen deze ook terug te vinden zijn. 

 
8. Rondvraag en sluiting 
 

Actiepunten Planning Verantwoordelijke Uitgevoerd? 

Flyer MR (laten) ontwerpen Voor de volgende 
vergadering 

Gerben   

Poll ervaring ouders 
zichtbaarheid visie Hof ter 
Weide 

Schooljaar 2021-
2022 

Allemaal   

Plan gelden Nationaal 
Programma Onderwijs 
agenderen 

Juni 2021 Marleen  

Ouders in de school na de 
coronatijd agenderen 

Juni 2021 Marleen  

Informeren naar interpretatie 
statuten rondom herkiesbaar 
stellen Sanne Klaren/Marleen  

Z.s.m. Marleen  

Nagaan bij gemeente op welke 
termijn de paaltjes geplaatst 
gaan worden/wanneer de 
handhaving start. In najaar 
informeren naar verkenning 
eenrichtingsverkeer 

Juni 2021  Barbara  

Schoolplan 2021-2025 
bespreken 

Agenderen 
vergadering juni 
2021 

Marleen  

 


