Vergadering Medezeggenschapsraad (MR)
datum:
plaats:
aanvang:
einde:

woensdag 8 januari
PC basisschool De Ley
19.30 uur
21.00 uur

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

Aanwezig: Anouk, Barbara, Anja en Christine
1) Opening van de vergadering
✓ De beste wensen voor het nieuwe jaar!
2) Notulen van 11 december 2019
✓ Er is al een aantal ouders dat betaald heeft voor de TSO, de meerderheid van de
kinderen blijft over op school.
✓ De notulen zijn goedgekeurd en kunnen geplaatst worden.
3) Mededelingen van de directeur
a. mededelingen
✓ Er is een nieuwe conciërge in de school, Nick Le Febre hij is er elke dag.
b. lief en leed
✓ Angela is nog ziek, het gaat in kleine stapjes.
✓ Hadassa is nog ziek, maar zij zal haar werkzaamheden wel weer gaan opbouwen.
Hadassa haar dagen worden vervangen door Denise (adjunct) en Laura (LIO)
✓ Ineke heeft haar knie verdraaid, zij zal een MRI krijgen. Tot die tijd blijft ze thuis en
zal ze ook eerst moeten herstellen.
4) Communicatie
✓ Er zijn groepsblogs gemaakt waar de groepen berichten op kunnen zetten. Er zal nu
minimaal 1x per maand een stukje uit de groep komen. Wanneer dit loopt zal het
door de leerkrachten vaker ingezet gaan worden.
✓ Er is een prikbord gekomen in de hal, hier kan ook het laatste nieuws komen.
✓ Er komen canvasdoeken in de hal met de 5 pijlers van onze school.
✓ Het e-mailadres van de MR staat op de website zodat de MR ook voor externen
bereikbaar is (MR@bsdeley.nl)
5) MR 2019-2020
a. Organisatie/taakverdeling
✓ Anja is technisch voorzitter, dit zal een lid over moeten nemen. Barbara stelt zichzelf
beschikbaar als voorzitter. Vanaf de volgende vergadering zal Barbara voorzitter zijn.
✓ De overige rollen blijven hetzelfde.
b. E-mailadres
✓ (zie punt 4)
c. MR-statuut
✓ Het aantal leden van de MR, als het aantal kinderen op school minder is dan 200 mag de
MR 4 leden betrekken (2 ouders en 2 leerkrachten).

✓ In het statuut staat:
Artikel 11. Wijze waarop een medezeggenschapsorgaan informatie verstrekt en
ontvangt
1. Een medezeggenschapsorgaan en zijn geledingen informeren hun achterban in de
regel binnen veertien dagen na de vergadering over hetgeen er is besproken in het
medezeggenschapsorgaan of in het overleg met het bevoegd gezag.
2. De secretaris van het medezeggenschapsorgaan informeert de overige leden over
alle binnengekomen brieven en reacties, en beslist in overleg met de voorzitter of een
reactie moet worden gegeven.
3. De vergaderingen van het medezeggenschapsorgaan zijn openbaar, tenzij anders
vermeld.
4. Alle informatie wordt waar mogelijk langs digitale weg verstrekt.
✓ Dus het voorstel is om vanaf de volgende vergadering de notulen binnen 1 week goed te
keuren en te publiceren op de website. Er zal via een ondertekening van de notulen een
akkoord komen van alle leden.
✓ Deze afspraak zal verwerkt worden in het huishoudelijk regelement wat als aanvulling
op het MR reglement zal dienen voor De Ley.
✓ Dit punt wordt in de volgende vergadering besproken zodat het huishoudelijk
regelement (artikel 31) opgesteld en ondertekend kan worden.
d. Penningmeesterschap;
✓ De collega’s wordt gevraagd naar de bonnetjes en overzichten zodat de penningmeester
aan de slag kan.
6) Wat verder nog ter tafel komt.
a. Verkeersveiligheid om de school
✓ Helaas is deze situatie nog niet verbeterd. Anja moet nog contact openemen met de
BOA en de wijkagent.
✓ Het fietsen op het plein en het parkeren van de auto’s maken dat er onveilige situaties
ontstaan.
✓ Het idee is om de collega’s te vragen om na schooltijd 15 min pleinwacht te lopen om
het fietsen op het plein in te dammen. Anja bespreekt dit met het team.
✓ De Lio stagiare van groep 8 (Stella) is met haar meesterproef bezig om de gedragsregels
op het plein in kaart te brengen. Vanuit MR wordt aan haar gevraagd of zij de
zichtbaarheid van de pleinregels wil meenemen in het stuk.
7) Rondvraag
✓8) De vergadering kan doorgaan zonder directeur
✓-

