
Notulen MR Hof ter Weide 
 
Datum: maandag 27 september 2021 van 19.00-21.00     
Aanwezig: Denise Dekker, Mirjam Hartog, Sanne Klaren, Gerben Bos en Marleen v/d Lubbe 
Afwezig met kennisgeving: Fleur Buitink, Inge Poorthuis,  Sanne Kerste 

 
Alleen MR (19.00-19.30): 
1. Welkom en vooruitblik agenda   

 
2. Kascontrole OR schooljaar 2020/2021 
De OR is het uitgavenoverzicht aan het complementeren. Na afronding kan het jaar worden 
afgesloten en kan de kascontrole plaatsvinden. De verwachting is dat dit na de herfstvakantie het 
geval is. Denise heeft al contact met de penningmeester van de OR om een datum te prikken. 

 
3. Conceptversie jaarplan MR 2021/2022  

- De zichtbaarheid van de MR mag uit de speerpunten. We blijven hier zelf wel alert op, door 
middel van een vooraankondiging van de MR-vergadering, sfeerbeschrijving voor ouders en 
team en dia in de presentatie van de ouderavond. In plaats van de aanwezigheid bij de 
portfoliogesprekken besluiten we een try-out te doen om via een digitale inloop in Teams 
ouders de mogelijkheid te bieden om onderwerpen aan te dragen waar de MR zich over zou 
moeten buigen. Gerben zal dit op 28 oktober van 20.30-21.30 de eerste keer organiseren. 
Sanne Klaren zal dit tijdstip op 26 oktober in de vooraankondiging vermelden.  

- We nemen een extra speerpunt op m.b.t. de besteding van de middelen van het NPO 
schoolprogramma: welke middelen worden er ingezet? gebeurt dit conform het 
schoolprogramma. Ook voegen we een speerpunt toe m.b.t. het digitaal portfolio dat dit jaar 
door Hof ter Weide wordt geïntroduceerd. Dit staat al in concept in de steigers, dus adviseren 
over de opzet is niet noodzakelijk. Wel kan de MR meedenken over het moment van ontsluiten 
van het portfolio voor ouders en de ervaringen van ouders en team met het digitaal portfolio 
in kaart brengen.   

- Qua vergadertijd houden we vast aan 30 minuten voor de voorbespreking en 90 minuten met 
Barbara erbij.  

- Wat betreft de invulling van het secretariaat moet de verdeling van de werkzaamheden 
enigszins worden aangepast: Sanne Klaren schrijft de vooraankondiging en sfeerbeschrijving 
op Social Schools, Fleur/Mirjam notuleren roulerend, Denise doet de voorbespreking van de 
vergadering met Barbara en draagt zorg voor het jaarverslag. Over het voorzitterschap 
overleggen we tijdens de volgende vergadering, als bekend is of er verkiezingen zullen volgen. 
Marleen is in ieder geval bereid tot aan haar eventuele herverkiezing voorzitter te blijven.   
 

4. Actiepunten MR 
- Notulen website actualiseren: Mirjam heeft dit voor de vergadering al in orde gemaakt.  
- Jaarverslag MR 2020/2021: Denise schrijft een concept dat zij toestuurt aan Sanne Klaren en 

Marleen.   
 

5. Verkiezingen oudergeleding 
Per januari 2021 verloopt de zittingstermijn van Gerben en Marleen. Zij willen zich herkiesbaar 
stellen. Sanne doet een oproep aan ouders in de vooraankondiging om zich voor 25 oktober te 
melden als ze zich verkiesbaar willen stellen voor de MR. De volgende vergadering (2 november) 
kunnen we dan bekijken of er verkiezingen plaats moeten vinden.  
 

6. Ingekomen stukken  
Geen 

  



In aanwezigheid directie (19.30-21.00): 
1. Welkom en vaststellen agenda  

 
2. Vaststellen verslag 21 juni en doorlopen actielijst (bijlage 2) 

Naar aanleiding van de notulen van 21 juni licht Barbara toe dat Demi op maandag en vrijdag 
extra ondersteuning biedt bij de groepen 7 en 8. 
 

3. Mededelingen vanuit de directie 
- Vacature groep 3  

Kim van Heijningen gaat in december met zwangerschapsverlof. Hiervoor gaat er komende 
week een vacature uit, bij voorkeur een fulltime leerkracht.  

- Ouders in de school 
Nu de 1,5 meter maatregel losgelaten is, gaat er communicatie uit naar ouders over het 
brengen naar school. Plan is in grote lijnen conform de eerder in de MR besproken opzet. De 
drie ingangen zullen weer vrij gebruikt worden om kinderen te brengen. De ouders van groep 
1 tot en met 4 mogen daarbij desgewenst één dag per week de school weer in. Het is nog niet 
de bedoeling om langere tijd in de klas te blijven/in de klassen te gaan zitten om bijvoorbeeld 
voor te lezen. Aan de ouders van groep 5 tot en met 8 wordt gevraagd hun kind voorlopig nog 
buiten te brengen om de drukte in de school te beperken. Iets bespreken met de leerkracht 
kan na schooltijd, bij voorkeur met een afspraak. 

- Overige mededelingen  
Marije komt een extra dag werken om de kleuters te ondersteunen. Daarnaast wordt er 
waarschijnlijk een externe ingehuurd voor arrangementen, rt en de begeleiding van 
hoogbegaafde leerlingen. De MR adviseert hiervoor ook een vacature (voor een tijdelijke 
functie) uit te zetten om kosten te besparen. 
Volgende week staat er een studiedag over IPC gepland. De certificeringsprocedure wordt dan 
in gang gezet. Dit traject gaat twee schooljaren duren. Het streven is om de certificering voor 
de zomervakantie van 2023 rond te hebben. 
  

4. Ouderbijdrage 2020/2021  
Barbara licht het overzicht van inkomsten en uitgaven over schooljaar 2020/2021 toe. 90% van de 
ouders heeft vorig jaar de ouderbijdrage betaald. Er is meer geld uitgegeven aan decoratie voor 
de koningsspelen, Sinterklaas, Pasen en Kerst. Bovendien zijn er bij de koningsspelen extra 
activiteiten georganiseerd waarvoor een deel van de ouderbijdrage is benut. Dat geldt ook voor 
het lasergamen en bubble voetbal bij de afsluiting van het schooljaar. Omdat de schoolreisjes 
door corona dit jaar wederom niet door zijn gegaan, is er wel geld overgebleven. Net als vorig 
jaar benutten we dat om de ouderbijdrage (normaliter € 52,50) voor komend schooljaar 
incidenteel te verlagen. We stellen deze vast op € 47,50. De ouders van de kinderen die op dit 
moment in groep 8 zitten, hebben vorig jaar al een kampbijdrage betaald. Omdat het kamp voor 
groep 7 vorig jaar niet is doorgegaan, hoeven zij dit jaar geen kampbijdrage te betalen.  
 

5. Rondvraag en sluiting  
- Hoe wordt bewegend leren ingezet?  

Er is geen beleid op het inzetten van bewegend leren, maar er wordt door de leerkrachten 
ingespeeld op de beweging die de groep nodig heeft door middel van buitenactiviteiten, 
wiebelkussens, fietsbanden onder de tafel en activiteiten in de klas. 

- Er worden fietsen vernield die op het plein bij de Musicallaan staan (banden waarvan het 
ventiel losgedraaid is, fietsbel kapot etc.). Waarschijnlijk is het tussen de fietsen spelen tijdens 
de pauzes hier debet aan. Er wordt zowel bij Hof ter Weide als op Waterrijk nogmaals 
aandacht gevraagd voor dit punt. 

- De nieuwsbrief wordt als wat verhard ervaren: er is veel aandacht voor dingen die niet mogen 
i.p.v. positieve berichten. Dit aandachtspunt wordt meegenomen bij een volgende nieuwsbrief.  

 



Actiepunten Planning Verantwoordelijke Uitgevoerd? 

Flyer MR (laten) ontwerpen Januari 2022 Gerben   

Poll ervaring ouders 
zichtbaarheid visie Hof ter 
Weide 

Schooljaar 2021-
2022 

Allemaal   

Moment inbreng 
vergaderpunten via Teams 

Donderdag 28 
oktober 20.30-
21.30 uur 

Gerben en Sanne ja 

Kascontrole ouderbijdrage Na de 
herfstvakantie 

Denise en Gerben ja 

Jaarplan 2021-2022 aanpassen z.s.m. Marleen ja 

Conceptversie jaarverslag 2020-
2021 opstellen 

z.s.m. Denise ja 

Oproep verkiezingen 
meenemen in sfeerbeschrijving 
op Social Schools 

z.s.m. Sanne ja 

Agendapunten Planning Verantwoordelijke Geagendeerd? 

Kwartaalrapportages 
schoolprogramma agenderen 

Volgend schooljaar Marleen  

Digitaal portfolio  November/ 
december 

  

Monitoring resultaten groep 5 Februari   

Jaarplan HtW 21/22 November   

Jaarverslag HtW 20/21 November   

 


