
 

 
  Vergadering  Medezeggenschapsraad (MR) 

datum: dinsdag 5 november 
plaats:  PC basisschool De Ley 
aanvang: 20.00 uur 
einde:                  21.30 uur 

Technisch voorzitter: Anja 
Secretaris: Christine 
Penningmeesters: Barbara en Hadassa 
Teksten schrijven: Anouk 

 
Aanwezig: 

 
1) Opening van de vergadering 

 
2) Notulen van 9 oktober 2019 

a) notulen zijn goedgekeurd 
 

3) Mededelingen van de directeur 
a) Lief en leed 
✓ Er is regelmatig contact met Angela, het gaat als ietsje beter.  

           b) De schoolbegroting is besproken, de budgetten zijn ingedeeld en de subsidies zijn verrekend. 
 Hij is nog niet klaar, maar er wordt aan gewerkt. 3 december wordt de begroting besproken  

               en volgt er meer informatie. 
c) Er is een bijeenkomst geweest met het bestuur over de koers van SCOL en hoe De Ley daar in  
    staat en wat er allemaal gebeurt en gaat gebeuren. 

 
4) Stukken van de directie 

a) Schoolgids 
✓ De opmerkingen zijn verwerkt en de schoolgids is af. Als de MR akkoord gaat wordt de gids 

verstuurd naar het bestuur en de inspectie en kan die gepubliceerd worden.  
b) MR statuut, wordt verplaatst naar de vergadering 11 december. 

 
5) Begroting ouderbijdrage  

a) Er is een nieuwe opzet van de begroting gemaakt om de kosten inzichtelijk te krijgen. 
✓ Deze kan eventueel besproken worden op de laatste MR vergadering waarbij ouders van 

harte welkom zijn om vragen te stellen. Tevens kunnen we ook op de laatste vergadering de 
nieuwe begroting publiceren. 

b) Onder welk kopje vallen de kosten verzorging kippen. 
✓ Dit is ongeveer 150 euro per schooljaar, dit komt bij de schoolbegroting 

 
6) TSO 

a) Afspraken tot nu toe: 
✓ De pauze is 45 minuten bestaande uit buitenspelen en eten.  
✓ De kinderen mogen geen onderwijs krijgen gedurende de pauze. 
✓ Op De Ley is geen continurooster.  
✓ De schooltijden voor 1 t/m 5 zijn van 8.30u tot 12.00u en van 12.45u tot 14.45u. 

Omdat wij u graag de mogelijkheid willen bieden om meerdere kinderen uit één gezin 
teglijk te halen en te brengen, kennen de groepen 6,7 en 8  dagelijks een kwartier flexibele 
eigen leertijd.  
Maakt een kind gebruik van de TSO dan is er pauze van 11.45u tot 12.30u met hierna een 
kwartier eigen leertijd.  



 

Eet een kind thuis dan is de pauze van 12.00u tot 12.45u met hiervoor een kwartier eigen 
leertijd.  

✓ Ouders zijn NIET verplicht om hun kind de 45 minuten op school te laten, de kinderen 
mogen dus ook naar huis. 

✓ Kinderen die niet de pauze op school blijven moeten van 12.00u tot 12.45u naar huis. 
✓ De bijdrage is €40,- per jaar, dit is €1,- per week. 

✓ De overblijfkrachten krijgen €3,75,- per 30 minuten.  
✓ De school int het TSO geld 

✓ De ouders de keuze geven of ze gebruik willen maken van de TSO 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 omstandigheden veranderen 

dit altijd in overleg met Anja. 

✓ Een professionele overblijfkracht inhuren kost minimaal €2,00 per dag, De Ley heeft hier 

voor gekozen dit niet te doen omdat dan de kosten omhoog moeten. In vergelijking met 

andere scholen vraagt De Ley een minimaal bedrag. Een school in de buurt vraagt €128 per 

schooljaar. 
 

✓ TSO (voorlopige) begroting 

De overblijfkrachten kosten €52,50 per week (x40 = € 2100,- per schooljaar) 

Aanschaf buitenspeelgoed 3-8 €2000,-(vervanging skateboarden, ballen, tennisballen e.d) 

Aanschaf binnenspeelgoed (3-8 €1000,- (nieuwe spellen, vervanging incomplete spellen) 

 
- Anja gaat een brief opstellen waarin het aan de ouders wordt uitgelegd wat de TSO inhoud op 

De Ley het streven is per 1 januari te starten.  
 

7) Wat verder nog ter tafel komt.  
a) - 

8) Rondvraag 
a) - 

9) De vergadering kan doorgaan zonder directeur 
a) schoolgids is bij deze goedgekeurd. 


