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voorzitter
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De Ley (boskantoor)

penningmeester Barbara Blad en Hadassa de Rooy

tijd
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secretaris

Christine Schrama

tekstschrijver

Anouk van Basten

aanwezig Barbara, Anouk, Anja, Hadassa,
Christine
ap 1

Barbara Blad

Opening van de vergadering
Welkom

ap 2

Notulen van
200108. De notulen zijn goedgekeurd.
Aanvulling:
De collega’s zijn nog niet gevraagd voor de pleinwacht na schooltijd, dit wordt in de volgende
teamvergadering besproken.
Het onderzoek van Stella is nog niet zo ver dat de gedragsregels meegenomen kunnen worden in het
zichtbaar maken van de regels op het plein

ap 3

Mededelingen van de directeur
mededelingen:
Een aantal dagen heeft de BOA op de Hoflaan ouders aangesproken en soms ook bekeuringen
uitgedeeld op de Hoflaan. Eén ouder had de gemeente gebeld over de overlast en de onveiligheid.
Er zijn ook ouders naar mij toegekomen die het allemaal wel begrepen, maar informeerden of er
niets geregeld kan worden zodat er voldoende stopplaatsen komen. Helaas had ik hier geen
antwoord op en moest wijzen naar de gemeente.
11 maart is de Nationale Daltondag hier gaan wij op De Ley een leuke dag van maken!
lief en leed: Iedereen de hartelijke groeten van Angela.
Hadassa is aan het reintegreren.

ap 4

Communicatie
De blogs werken goed via deze weg worden de ouders met het laatste nieuws sneller op de hoogte
gebracht dan via de nieuwsbrief.
Schoudercom blijft vernieuwen hier proberen wij op onze manier invulling aan te geven.

ap 5

Huishoudelijk reglement van de MR
Zie het huishoudelijk reglement 2020 Huishoudelijk reglement MR De Ley

ap 6

Ouderbijdrage en schoolreisgeld
De begroting van de TSO is besproken.
- de realisatie van de bedragen ontbreekt
- de toelichting bij de tso begroting is aangepast

Bovengenoemde punten worden door de penningmeester besproken met de administratief
medewerkster.
De hoogte van de ouderbijdrage voor het huidige schooljaar 2019-2020:
- eerste kind 30 euro
- elk volgend kind 20 euro
De directeur mailt de ouders over de kosten van de ouderbijdrage en de schoolreis.
Dit bericht wordt in overleg met de voorzitter opgesteld. En zal het bericht ook namens de voorzitter
verstuurd worden.

ap 7

Wat verder nog ter tafel komt (punten ingebracht door de MR-leden)

n

vakantieregeling 20-21 zie bijlage, deze wordt in de volgende MR vergadering besproken.
Stakingsdagen:
Tijdens de stakingsdagen heeft er een aantal collega’s gestaakt. Deze collega’s zijn naar de
manifestatie in de kuip geweest. De andere collega’s hebben gewerkt.

ap 8

Rondvraag

n

x

ap 9

Onderdeel van de vergadering zonder directeur

n

x

De notulen is gelezen en goedgekeurd door: (graag datum van akkoord)
A. van Schagen
11 februari 2020

B. Blad

A. van Basten

5 februari 2020

5 februari 2020

H. de Rooy
10 februari 2020

C.Schrama
11 februari 2020

