MR Hof ter Weide
Datum: donderdag 26 september 2019 van 19.00-21.00
Aanwezig: Fleur Buitink, Mirjam Hartog, Denise Dekker, Sanne Klaren, Sanne Kerste, Gerben Bos en
Marleen v/d Lubbe
Afwezig met kennisgeving: Carina Pittens

Alleen MR:
1. Welkom en vooruitblik agenda
2. Vaststellen jaarverslag MR schooljaar 2018/2019
Het jaarverslag is vastgesteld. De speerpunten worden later toegevoegd wanneer deze door
iedereen zijn nagelezen. Het jaarverslag zal daarna op de website worden gezet.
3. Bespreken conceptversie jaarplan MR schooljaar 2019/2020 (bijlage 2) en MR-cursus
Het jaarplan is vastgesteld en ook hier worden de speerpunten later aan toegevoegd. De MR gaat
een cursus volgend zodra de mogelijke vacature die bij de oudergeleding ontstaat, is ingevuld.
4. Verkiezingen oudergeleding
Per januari 2020 verloopt de zittingstermijn van Sanne Kerste. We bespreken of zij zich herkiesbaar
wil stellen en bepalen de vervolgacties.
Sanne zal hier binnenkort een besluit over nemen. Daarna worden ouders geïnformeerd via de
sfeerbeschrijving die op Social Schools verschijnt. Hierin zullen ouders die zitting zouden willen
nemen in de MR gevraagd dit te laten weten.
5. Website MR: namen vervangen in tekst en notulen actualiseren
De website zal geactualiseerd worden, zodat de informatie over en bestanden van de MR weer
kloppend zijn.
6. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

In aanwezigheid directie:
1. Welkom en vaststellen agenda
2. Vaststellen ouderbijdrage
Het uitgavenoverzicht van de OR van 2018/2019 is door Barbara toegelicht. De kascontrole van de
MR zal binnenkort worden uitgevoerd. Het kamp van de groepen 7/8 wordt ieder jaar duurder. De
kampbijdrage gaat daarom met vijf euro omhoog, naar 40 euro. De begroting voor dit jaar is
gebaseerd op de verwachte inkomsten van de ouderbijdrage op het huidige leerlingaantal. Er komt
genoeg geld binnen om de jaarlijkse uitgaven te kunnen doen. De ouderbijdrage zal dan ook gelijk
blijven. De ouderbijdrage gaat niet omhoog (blijft 52,50 euro), de kampbijdrage wel (naar 40 euro).
De MR gaat akkoord met het gelijk houden van de ouderbijdrage en het verhogen van de
kampbijdrage. Deze zijn dus vastgesteld.
Gerben oppert het idee om van de ouderbijdrage ook een klassenfoto voor iedere leerling te kopen.
De meningen verschillen hierover. Er zal uitgezocht gaan worden hoeveel dit zou gaan kosten. Dit
punt komt op de volgende vergadering terug.
3. Vaststellen verslag 2 juli en doorlopen actielijst
De notulen zijn vastgesteld.
4. Mededelingen vanuit de directie
a. CvB KSU

Jan van der Klis is nog één jaar werkzaam binnen de KSU en gaat daarna met pensioen. Er is
een vacature geplaatst voor een nieuwe voorzitter van College van Bestuur. Daarnaast wordt
er binnen de KSU momenteel nagedacht over het anders vormgeven van de
organisatiestructuur op bestuurlijk niveau.
b. Inzet op schoolplein tijdens grote pauze.
Sinds dit schooljaar zijn er in de grote pauzes twee werknemers van Ludios op het
schoolplein aanwezig. Zij hebben het CIOS/de ALO gevolgd en verzorgen tijdens de grote
pauze sportactiviteiten voor onze kinderen. Hiermee is voldoende toezicht tijdens de pauzes
voor dit schooljaar geregeld. Voor volgend schooljaar moet er nagedacht worden over een
andere manier, zodat er voldoende toezicht is op onze kinderen en de leerkrachten de pauze
krijgen waar zij recht op hebben. Dit punt komt op een MR vergadering later dit schooljaar
dan ook terug.
c. Aanpassingen door gemeente
Barbara heeft bij de gemeente verschillende wensen gelegd voor aanpassingen aan ons
tijdelijke gebouw. Binnenkort zal er één hek geplaatst worden bij de ingang van de school.
Daarnaast worden er op de leerpleinen en in de teamkamer plafondplaten opgehangen,
zodat de akoestiek verbetert. De overige wensen richting gemeente (kunstgras op deel van
het schoolplein en schaduwdoeken) worden niet door hen vergoed. Er zullen ouders
gevraagd gaan worden om het groen op verschillende plekken op het schoolplein bij te gaan
houden, zodat we er gebruik van kunnen maken. Van de schaduwdoeken wordt afgezien,
omdat we ze niet mee kunnen naar de Musicallaan omdat daar voldoende schaduw is op het
schoolplein.
5. Stand van zaken verbouwing
Marleen en Barbara hebben bij Jon van Zoelen geïnformeerd naar de stand van zaken.
Eind oktober wordt de aannemer gecontracteerd. Het is de bedoeling dat de verbouwing in
november zal starten. De volgende vergadering zal Jon van Zoelen aansluiten om de stand van zaken
t.z.t. toe te lichten.
6. Jaarverslag Hof ter Weide
Het jaarverslag is door Barbara toegelicht. Er zijn enkele opmerkingen geplaatst die worden
meegenomen. Een groot aantal doelen is niet behaald. Het aantal gestelde doelen bleek te groot te
zijn. Daar is in het nieuwe jaarplan rekening mee gehouden.
De MR stemt in met het jaarverslag van schooljaar 2018/2019.
7. Jaarplan Hof ter Weide
Het jaarplan is door Barbara toegelicht. De doelen rondom de missie/visie worden nadat het team is
gestart met het visietraject (in oktober) aangevuld. Het jaarplan is overzichtelijk, duidelijk en bevat
een haalbaar aantal doelen.
De MR stemt in met het jaarplan van schooljaar 2019/2020.
8. Ouders betrekken bij/informeren over onderwijsinhoudelijke processen op Hof ter Weide
Naar aanleiding van een scholing van de Kanjertraining, de methode die wij op school gebruiken voor
de sociaal-emotionele ontwikkeling, wordt dit punt door Fleur ingebracht. Tijdens de cursusdag werd
gesproken over een document waar de omgangsnormen die een school hanteert in het contact
tussen ouders en school worden beschreven. Daarnaast is de ervaring van het team dat het contact
tussen het team en de ouders goed is, maar dat er ook situaties zijn waarin de communicatie en het
contact voor beide kanten niet prettig verloopt. Bijvoorbeeld wanneer er veranderingen plaatsvinden
in of rondom ons onderwijs. Wellicht dat het uitspreken van de gewenste omgangsvormen voor
zowel het team als ouders helpend kan zijn voor een nog betere communicatie.

De overige MR leden hebben verduidelijkende vragen gesteld, waarna er besloten is dit punt op een
volgende vergadering terug te laten komen. Er zal voor die tijd contact worden opgenomen met de
Kanjertraining om meer informatie omtrent dit onderwerp in te winnen en zo te beoordelen of hier
voor Hof ter Weide en haar ouders winst te behalen valt.
9. Rondvraag en sluiting
Barbara: Voor het schooljaar 2020/2021 zijn er tot nu toe al 80 kinderen aangenomen. Dit betekent
dat er in de schooljaren daarna telkens één leerjaar uit drie in plaats van twee groepen bestaat. Er
zullen voldoende leerlingen worden aangenomen, zodat we in homogene groepen kunnen blijven
werken en er geen combinatiegroepen gevormd hoeven te worden.
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