datum:
woensdag 9 oktober
plaats:
PC basisschool De Ley
aanvang:
19.30 uur
einde:
21.00 uur
notulen woensdag 9 oktober
aanwezig: Barbara, Anouk, Hadassa, Anja en Christine
MR
Voorzitter: Anja
Secretaris: Christine
Penningmeesters: Barbara en Hadassa
Teksten schrijven: Anouk

1) Opening van de vergadering
2) Notulen van 4 september 2019
✓ de notulen moet eerst in de vergadering worden goedgekeurd voordat deze
gepubliceerd mogen worden.
✓ de notulen zijn goedgekeurd
3) Mededelingen van de directeur
a) schoolgids is af, graag nog een laatste check qua spelling etc.
✓ Voor maandag 28 oktober moeten de MR leden deze hebben gecontroleerd.
b) werken aan een nieuw veiligheidsplan, korte uitleg van Anja
✓ Veiligheidsplan moet in de MR vergadering worden besproken en
goedgekeurd.
c) lief en leed. Angela is afgelopen maandag aan haar hand geopereerd. Dit was al
afgesproken en heeft niet te maken met haar afwezigheid nu. Zij krijgt regelmatig
post van school in de vorm van appjes, telefoontjes, kaarten, bloemen en
tekeningen van groep 4.
✓ Er gaat een kaartje vanuit de MR naar Angela, Hadassa pakt dit op.
d) De begroting wordt in SCOL verband pas na de herfstvakantie besproken.
✓ de schoolbegroting bespreken wordt vervroegt naar 11 december

✓ Jan Vink is een nieuwe collega die de uren van Angela vervangt en doet dit
op basis van RT in de bovenbouw. En ondersteunt de collega’s daar waar
nodig.
✓ Er is een stapel documenten met Schoolgids en de MR stukken vanuit SCOL.
Deze worden de volgende MR vergadering besproken.
✓ Marloes, Sophie en Jaap zijn gestart aan de Daltonopleiding.

4) TSO
regels tso en overige ouderbijdrage ministerie van onderwijs
In de Wet op het primair onderwijs (WPO) is in artikel 40, lid 1 (en artikel 13 lid 1 onder e)
vastgelegd, dat aan ouders een extra bijdrage gevraagd kan worden, mits daarbij is vermeld
dat deze vrijwillig is. Artikel 40 geeft tevens expliciet aan dat toelating tot de school niet
afhankelijk gesteld mag worden van de betaling van deze bijdrage. De inspectie komt
constructies tegen waarbij een school bij een continurooster voor de lunchpauze geld wordt
gevraagd, in de vorm van overblijfkosten. Bij een continurooster echter blijven kinderen
tussen de middag verplicht op school. Er is dan sprake van schooltijd en hiervoor mag de
school geen verplichte bijdrage vragen. Wel mag er een vrijwillige bijdrage in de kosten
worden gevraagd.

✓ De pauze op school bestaat uit buitenspelen en eten. De kinderen mogen geen
onderwijs krijgen gedurende deze pauze. De pauze is 45 minuten zowel in de
onderbouw als in de bovenbouw. Op De Ley is geen continurooster!
✓ Wij voeren geen continurooster de schooltijden zijn van 8.30u tot 11.45u en van
12.30u tot 14.45u. Het overblijven is niet verplicht, mocht uw kind naar huis gaan
dan kan uw kind om 12.00u naar huis en om 12.45u weer terug naar school.
✓ Het innen van het TSO geld ligt bij de school, de verantwoordelijkheid van de
Ouderbijdrage ligt bij de MR.
✓ Anja gaat de communicatie over de TSO regelen nadat er een besluit is genomen.
De TSO bijdrage wordt gebruikt voor het betalen van onder andere de
overblijfmoeders en het speelgoed. De bijdrage was altijd 40 euro, 1 euro per week.
De overblijfmoeders krijgen 3,75euro per 30 minuten.
Er is een duidelijk verhaal nodig om de kosten mbt de TSO te verantwoorden.
Zodat alles duidelijk is en er geen onduidelijkheid meer is.
Ouders zijn NIET verplicht om hun kind de 45 minuten op school te laten, de kinderen
mogen dus ook naar huis. Leerkrachten leveren pauzetijd in om met de kinderen
buiten te kunnen staan.
Betaalmogelijkheden, via overschrijving, contant of een tikkie.
✓ De ouders de keuze geven of ze gebruik willen maken van de Tussenschoolseopvang
of naar huis. Ouders kunnen kiezen voor het hele schooljaar of de hele week TSO of
naar huis dus niet per dag of per week. Lopende het schooljaar kan dit natuurlijk
door omstandigen veranderen dit altijd in overleg met Anja.
✓ TSO benaming wordt verduidelijkt als noemer de Tussenschoolseopvang (TSO) in
communicatie naar de ouders.
✓ De ouders van de MR sturen een Wist u dat.. naar de ouders over de
Tussenschoolseopvang.
En wanneer de MR een besluit neemt over de TSO en dat ouders tot die tijd kunnen
reageren.
5) Begroting uitgaven ouderbijdrage.
Zie onderaan de begroting. Overzicht van verbruik is (nog) niet compleet
✓ Mirjam moet nog bedankt worden voor haar werk voor de MR.
✓ De voorgaande jaren worden bewaard. We gaan nu met een nieuwe methode
starten om de begroting inzichtelijker te maken.

6) Wat verder nog ter tafel komt.
a) De verkeersveiligheid is ondanks de berichten niet verbeterd. Anja gaat contact
opnemen met de wijkagent.
7) Rondvraag
a) Hoe gaat het met groep 3 op het leerplein?
✓ de kleuters maken geen gebruik meer van het leerplein.
✓ Er heerst meer rust en er zijn duidelijke afspraken over het gebruik van het
leerplein.
✓ de kinderen werken goed en de leerkracht ervaart het ook niet als onprettig.
b) Er is geen wachtlijst maar er is op dit moment geen plek voor kinderen die deze
maand of komende maand 4 worden.
8) De vergadering kan doorgaan zonder directeur
a) x

Begrotings 18-19 met voorstel 2019-2020
Het overzicht van de voorgaande jaren ontbreekt, we gaan vanaf dit schooljaar alles goed op papier
zetten met daarbij het invoeren van een Excel overzicht voor de werkgroepen om de kosten in te
verwerken.
Activiteiten

Begroot 2018-2019

3 oktober

€500,--

kinderboekenweek

€100,--

Sinterklaas

€1000,--

Kerst
+ extra voor
vervanging voor de
kerstbomen

€500,-€?

Voorleesontbijt

€100,--

Paasviering

€400,--

opmerkingen

2019-2020

verbruikt 19-20

€500,-

€443,19,-

€100,€1000,nieuwe bomen
zijn
aangeschaft

€500,-

€125
€450

Koningsspelen
Versnapering

x

Pleinfestijn

financieert
zichzelf

Afscheid groep 8
Boeken/ bloemen en
event rekwisieten

€300,--

Project

€200,--

Onvoorzien

€150,--

totaal

€3250,--

Inkomsten op basis van aantal leerlingen op 1-10-2018
125 oudste kinderen

125x €30,-- = €3750,--

45 niet-oudste kinderen

45x€20,-- = €900,--

Maximale inkomsten

€4650,--

€300

komt te
vervallen
€350
€3325,-

