
 
 
datum:    30 januari 2019  (verplaatst van woensdag 23 januari 2019)  
plaats:  PC basisschool De Ley, in het kantoor tegenover de direc�ekamer 
Aanwezig: Belaid, Musse, Anja, Hadassa en Angela die notuleert 
 
1. Opening van de vergadering 
 
2. Notulen van 27 november 2018 
Hadassa vraagt waar de notulen van de vergadering van 18/10/18 zijn. Deze zijn er niet omdat we 
toen ter plekke hadden besloten er geen te maken.  
Op de lay-out van de agenda en notulen kan de plaats waar de vergadering plaatsvindt, verdwijnen. 
Wel kan daar komen te staan in welke ruimte we vergaderen. 
 
 2: Hadassa haalt aan dat er wordt gevraagd of de MR iets kan doen om de gevaarlijke situatie bij de 
twee rotondes bij de 5 meilaan te veranderen. Anja zegt dat  herinrichting op het programma staat 
maar dat het een goed idee is dat de MR actie onderneemt. Zij zal een mail van de gemeente 
doorsturen en Musse zal contact opnemen met de gemeente om de gevaarlijke situatie onder de 
aandacht te brengen. Wellicht kunnen er verkeersregelaars komen. 
 
3. De zin “de aanwezigen stellen zich aan elkaar voor” moet veranderd worden in: De MR-leden 
stellen zich voor aan Barbara Blad, de moeder van Annelief. Zij is de enige aanwezige ouder die 
gereageerd heeft op de oproep van de MR. 
 
De onderwijsgeschillen, artikel 39 nummer 4: dit artikel blijft ongewijzigd. De reacties van Musse en 
Belaid kwamen na de deadline. 
 
5. Toevoegen: In verband met Barbara’s enthousiasme blijft ze de hele vergadering aanwezig. 
6. Anja stuurt de speerpunten door, deze moeten als bijlage worden toegevoegd. 
7. Voor de kerstboom is nog geen extra versiering gekocht; we hebben het geld niet hoeven te 
gebruiken.  
 
3. Mededelingen van de directeur 
Met ingang van volgende week zal meester Jan behalve op vrijdag, ook op dinsdag de gymlessen 
verzorgen. Groep 6 krijgt dan les van juf Renee, de lio-stagiaire. Juf Jaclyn zal haar eigen groep 
gymles blijven geven. 
 
Juf Renee zal op donderdag en vrijdag ook in groep 3 lesgeven. Juf Denise blijft achterwacht. 
 

- groei van de kleutergroepen 
 
Eind maart zullen de 2 kleutergroepen respectievelijk 28 en 30 leerlingen hebben. Na maart zullen er 
nog meer leerlingen komen. Anja heeft met het bestuur overlegd hoe er extra handen in de klas 
kunnen komen. Er zal hier een plan voor worden gemaakt. Als voorbeeld wordt genoemd dat er 
kinderen met een juf op het leerplein onderwijs kunnen krijgen. Het is niet zo dat er automatisch 



meer handen op school komen door de groei bij de kleuters; het gaat hier om het gemiddelde van de 
hele school en dat ligt lager. 
 
Er is een vervangster voor juf Christine tijdens haar zwangerschapsverlof: juf Sophie. Zij heeft op onze 
school stage gelopen. 
 
 
              - lief en leed 
 
Juf Sandra maakt grote stappen in de klas en in haar IB-werk. Het gaat de goede kant op. 
 
Barbara Blad is lelijk gevallen met haar fiets. Haar been is op verschillende plaatsen gebroken. Als 
haar been is geheeld, krijgt zij een nieuwe knie. We sturen namens de MR, op voorstel van Anja, een 
kaart. 
 

Binnengekomen post 
GMR 

 
Anja: De GMR had een mail gestuurd of de gebruikte e-mailadressen juist waren. Hadassa heeft de 
mail beantwoord en geschreven dat de adressen klopten. 
Anja heeft verder niets van de GMR gehoord over extra kandidaten die nog nodig zouden zijn. 
 
 
4. Vakan�eplanning schooljaar 2019-2020 

Leids ontzet  3 oktober 2019 
Herfstvakan�e 19 oktober t/m 27 oktober 2019 
kerstvakan�e 20 december 2019 t/m 6 januari 2020 
voorjaarsvakan�e 22 februari t/m 1 maart 2020 
Pasen 10 april t/m 13 april 2020 
mei vakan�e 25 april t/m 3 mei 
Bevrijdingsdag  5 mei 2020 
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020 
2e Pinksterdag 1 juni 2020 

 
De planning is nog niet helemaal rond, maar ik zal een aantal concepten mee naar de 
 vergadering brengen. De volgende zaken hoop ik nog in het rooster te passen 

 
administra�eve studiedagen 7 februari en 10 februari 
administra�eve studiedagen 26 en 29 juni 
inhoudelijke studiedag 18 november 
inhoudelijke studiedag 9 april 

 
Mogelijkheid onderzoeken van een week na  2e Pinksterdag, de leerlingen en leerkrachten  
maken teveel uren en het stuk van de meivakan�e tot aan de zomervakan�e ie erg lang. 
 

Anja heeft de planning besproken, de MR gaat akkoord. De planning stuurt Anja nog naar het bestuur 
voor hun akkoord. 

 
5. Stand van zaken schoolplan en schoolgids. 
 



Voor het schoolplan heeft Anja alles gedaan wat er moest gebeuren. Ze zal voor ons uitdraaien 
maken van het schoolplan en de schoolgids. 
Musse vraagt of Anja de extra gymlessen van meester Jan  wil vermelden in de schoolgids; zij zal dat 
doen. 
 
6. Financiën 
 
Verleden jaar zijn de TSO-gelden bijna door iedereen betaald. Er was één moeder die beweerde dat 
betaling volgens de inspectie niet hoeft. Hadassa heeft dit grondig uitgezocht; TSO dient wel betaald 
te worden. Zij heeft dit in de nieuwsbrief uitgelegd en het lijkt erop dat er nu meer betalingen 
binnenkomen. 
Voorstel: vóór de voorjaarsvakantie moet er 20 euro betaald zijn of een afspraak voor een gesprek 
met Anja hierover. Vóór de meivakantie 30 euro en voor de zomervakantie moet de volledige betaling 
van 40 euro binnen zijn. Is er geen betaling ontvangen of een gesprek met Anja hierover 
aangevraagd, dan wordt er een persoonlijke herinnering via schoudercom gestuurd. 
Is er voor de zomer niet volledig betaald, dan dient de betreffende leerling na de vakantie tijdens de 
lunchpauze opgehaald te worden tot de betaling binnen is. 
 
7. Rondvraag 
 
Musse vraagt of de kinderen tijdens de pauze genoeg tijd hebben om te eten omdat ze wellicht 
afgeleid zijn door andere dingen als een filmpje kijken. Anja zegt dat de meeste kinderen hun eten wel 
op hebben binnen de 15 minuten die zij binnen blijven om te lunchen. Er wordt hier wel door de 
leerkrachten en overblijfmoeders opgelet. En ja, soms glipt er wel eens een kind door dat zijn eten 
terug in de trommel doet.  
 
8. Einde vergadering 
 
Volgende vergadering: woensdag 13 maart om 19.00 uur. 

 
 
 
 


