MR Hof ter Weide
Datum: dinsdag 5 februari 2018 van 19.00-21.00
Aanwezig: Fleur Buitink, Mirjam Hartog, Natasja v/d Burg , Sanne Klaren, Carina Pittens, Gerben Bos
en Marleen v/d Lubbe
Afwezig met kennisgeving: Sanne Kerste

Alleen MR:
1. Welkom en vooruitblik agenda
2. Poll schoolfotograaf
In de sfeerbeschrijving van de vorige MR vergadering stond een link naar de poll over de
schoolfotograaf. De poll is door vier ouders ingevuld. We plaatsen deze week de link naar de poll
nogmaals in een apart berichtje op Social Schools.
3. MR aangelegenheden
 Mail aan CvB over vacature schoolleiding
De MR heeft het College van Bestuur gemaild met het verzoek om de vacature voor een nieuwe
schoolleider tijdig open te stellen zodat er in januari 2020 al een nieuwe schoolleider samen met
Barbara kan starten. Ook heeft de MR in die mail benoemd dat ervan uit wordt gegaan dat als er
geen fulltime schoolleider gevonden wordt, er een duo wordt aangenomen voor 1,2 fte.
Laatstgenoemde is door het bestuur bevestigd. Over het tijdig uitzetten van de vacature hebben ze
geen uitsluitsel gegeven. We brengen dit verzoek in april nogmaals onder de aandacht bij het
bestuur.
 Vertrek clusterdirecteur
Caroline Versprille vertrekt per 1 april bij de KSU. Haar taken zullen tijdelijk worden overgenomen
door Jansje Dekker. Zij is nu al clusterdirecteur van andere KSU-scholen.
De KSU en de schoolleiders zullen kijken naar de huidige organisatiestructuur en er wordt nagedacht
over een eventuele nieuwe structuur.
4. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. Marleen deelt met ons informatie over een wetswijziging. Op de
website van de Rijksoverheid is te lezen dat per 1 januari 2021 een nieuwe wetswijziging in werking
treedt waarin staat dat de MR instemmingsrecht krijgt op de hoofdlijnen van de begroting.

In aanwezigheid directie:
1. Welkom en vaststellen agenda
2. Stand van zaken verbouwing (in aanwezigheid van Jon van Zoelen)
Op 18 januari jl. is de stuurgroep bij elkaar geweest. Jon praat ons op basis hiervan bij over de stand
van zaken. In deze bijeenkomst is het verbouwingsplan nogmaals kritisch bekeken. De volgende
bijeenkomst van de stuurgroep is op 6 maart. Dan wordt het definitieve ontwerp vastgesteld. Er volgt
daarna ook een informatiebijeenkomst om de betrokken partijen te informeren. Volgens de
aangehouden planning kan de aannemer begin juli beginnen. Hof ter Weide zal daarom in de
meivakantie gaan verhuizen, ongeacht eventuele wijzigingen in de planning van de aannemer. Er
wordt besproken dat deze planning voor groep 8 ongunstig is. Echter weegt dit nadeel niet op tegen
de voordelen. De noodlocatie zal op 21 februari opgeleverd worden.
Op donderdag 18 april zal de verhuizing plaats gaan vinden. De leerlingen zijn dan vrij. Er zijn nog
voldoende uren om deze dag vrij te kunnen geven, zonder dat een andere vrije dag moet worden
teruggedraaid.

3. Clubjesaanbod BSO (in aanwezigheid van Philip Baars)
We bespreken de toegankelijkheid van het clubjesaanbod met Philip Baars, coördinator
talentontwikkeling Brede school Waterwin. Philip licht toe dat de Brede School is ontstaan in
zogenaamde krachtwijken. Het doel is om cursusaanbod voor de zwakkere groep in de maatschappij
mogelijk te maken en meer toeleiding naar verenigingen te krijgen. Omdat Terwijde niet tot de
krachtwijken behoort, is er voor onze Brede School geen subsidie beschikbaar gesteld. Er wordt
geprobeerd om zo verschillend mogelijk aanbod voor een zo laag mogelijke prijs aan te bieden om
het aanbod toegankelijk te houden. Philip geeft 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.

4. Vaststellen verslag 17 januari en doorlopen actielijst
De notulen zijn vastgesteld en de actielijst is aangepast.

5. Mededelingen vanuit de directie
-

-

-

Er wordt een nieuw schoolondersteuningsprofiel gemaakt. Het programma “Perspectief op
school” wordt hiervoor gebruikt. Barbara en Birgitte (intern begeleider) zullen hiermee aan
de slag gaan. Wanneer er een profiel ligt, zal deze terugkomen op de MR vergadering.
Caroline Verspille zal de formatieve begroting nog grotendeels zelf opstellen. Zij zou in april
bij de MR vergadering aansluiten om deze toe te lichten. Vanwege haar vertrek zal Jansje
Dekker bij de MR vergadering aanwezig zijn.
De meeste teamleden hebben aangegeven 15 maart te gaan staken. Hof ter Weide zal dan
dichtzijn. Mocht er voor die tijd toch een akkoord worden gesloten, dan gaat de landelijke
staking niet door. Zodra er duidelijkheid over is, worden ouders geïnformeerd.

6. Afscheid Mirelle
De MR heeft Mirelle bedankt voor haar inzet op en betrokkenheid bij Hof ter Weide.

7. Rondvraag en sluiting




Vergadering maart wordt definitief verplaatst naar 9 april. Jansje Dekker zal aanschuiven om
de begroting te bespreken.
Directie vraagt of de MR ideeën heeft voor onderwerpen voor de ouderavond op 4 april. De
MR oppert om de het gedrag van kinderen op social media aan bod te laten komen. Directie
neemt dit mee in de voorbereidingen van de ouderavond.
Leden van de MR zullen bij de portfoliogesprekken weer zichtbaar zijn in de school om
ouders te ontmoeten.
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