
 
 

Vergadering Medezeggenschapsraad (MR) 

 

datum 8 september 2021 voorzitter Anouk van Basten  

tijd 19.30u penningmeester Hadassa de Rooy 

aanwezig A.vB, C.V, K.D, A.vS, H.dR, C.S secretaris Christine Schrama 

  tekstschrijver Anouk van Basten 

 

ap 1 Mededelingen van de directeur 

 Welkom aan de nieuwe ouders in de MR.  

Het schooljaar is goed gestart, alle leerkrachten en bijna alle leerlingen zijn op school. Er is nog 1 

vacature voor groep 1/2A. 

n Coronagelden NPO 

Er wordt geïnvesteerd in het team, d.m.v. PLG's. (Persoonlijke LeerGemeenschap)). 

Want wij zijn constant bezig ons onderwijs te verbeteren en door te werken met PLG’s leert het 

team efficienter werken aan verandertrajecten. Wat weer direct gevolgen heeft voor het onderwijs 

in de klas. 

Ook zijn er 2 collega's uit de klas gehaald om ambulante taken uit te voeren zoals, collega's 

ondersteunen bij diverse werkzaamheden. Doordat er een vacature is in groep 1.2A, is er op dit 

moment 1 collega ambulant.  

Tijdens de lockdown hebben de kleuters het minste baat gehad bij het thuisonderwijs. Er is nu de 

keuze gemaakt om geld te investeren in groep 3. Het werken in groep 3 gaat nu nog d.m.v. het 

volgen van de methode en het plan is om ook groep 3 zoals de groepen 1.2 volgens de leerlijn te 

laten werken.  

De cognitieve achterstanden zijn er in meerdere groepen. De RT-er heeft meer uren gekregen, er is 

ondersteuning voor de IB. Er komt mogelijk een logopediste op school werken. 

Er wordt in de groepen 4-7 u met Snappet gewerkt dit gaat vooral digitaal.  

Het schrijven gaat moeizaam en daarom is er geld beschikbaar voor het project de schoolschrijver.  

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt ook aangepakt doormiddel van clinics 

om de kinderen weer wat meer zelfvertrouwen te geven en leren samen te sporten, spelen en leren. 

Er wordt ook  gekeken naar de creatieve ontwikkeling. Welke kant willen we op? Meer muziek, 

drama, dans en beeldende vorming. Ook in programmeren en ouderbetrokkenheid wordt  meer 

geïnvesteerd.  

 Slobgelden 

Er is voor 2 jaar extra salaris beschikbaar voor leerkrachten die werken op een school met extra 

uitdagingen. Onze school is zo’n school. Dit met de hoop dat er meer leerkrachten komen 

solliciteren.  

Er moeten afspraken worden gemaakt binnen het bestuur over het inzetten van de middelen.  

 

ap 2 Communicatie/ stand van zaken / ingekomen e-mail MR 

n GMR-lid uitnodigen voor een vergadering.  

  

 

ap 3 Betalingen ouderbijdrage, schoolreis (en TSO) 



n  Vrijwillige ouderbijdrage feesten en activiteiten: €25,- per kind 

Vrijwillige ouderbijdrage schoolreisje: € 28,- per kind (voor 1 januari) 

Vrijwillige ouderbijdrage schoolkamp groep 8: €100,- per kind (voor 1 januari) 

 

Wat ook betaald moet worden is de tussenschoolse opvang, dit is echter geen vrijwillige bijdrage.  

De TSO is €40,- per kind (€1 per week). 
 

De ouders krijgen voor 1 oktober een betaalverzoek voor alle bedragen. Er komt eerst een brief met 

uitleg.  

 

ap 4 Verkeersveiligheid 

n De school wordt uitgenodigd wanneer er een overleg zal plaatsvinden over de verkeersveiligheid.  

De bewonerscommissie van de flat heeft ook contact gezocht. Er is een onveilige situatie bij de 

parkeerplekken en ook bij het uitrijden van de parkeergarage.  

 

ap 5 Vergaderdata plannen 

n Woensdagavond van 19.30u - 21.00u 

6 oktober 

24 november 

19 januari 

16 maart 

11 mei 

15 juni 

 

ap 6 Rondvraag / Wat verder nog ter tafel komt (punten ingebracht door de MR-leden) 

n De nieuwe voorzitter van de MR is Anouk van Basten. 

 

ap 7 Actiepunten wie wanneer 

 Mathilde Wijn m.wijn@servicepunt71.nl 

Contact opnemen ivm verkeerssituatie om de school. 

Mogelijkheid tot een hek naast de sloot? 

Nu via gemeente.leiden.nl een e-mail gestuurd.(10-09-

2021) 

Christine Voor volgende 

vergadering→ wacht op 

reactie van mevr.Wijn 

 GMR-lid uitnodigen voor MR-vergadering Christine Schooljaar 21-22 

 Mollie account aanmaken. 

Is aangemaakt, Kirsten, onze administratief 

medewerkster,  wacht op instructies 

Christine 

en Kirsten 

Voor 1 oktober de 

betaalverzoeken 

 Het huishoudelijk regelement aanpassen met de nieuwe 

MR leden 

Christine  

 Schoolgids aanpassen met de nieuwe MR leden. 

 

Hadassa  

 Brieven voor de bedragen van schooljaar 2021-2022 

maken. 

Voor de 4 gezinnen zonder SchouderCom een brief 

met de optie overschrijven of contant bij leerkracht. 

 

Anouk 20 september 

mailto:m.wijn@servicepunt71.nl


 

ap 8 Onderdeel van de vergadering zonder directeur 

n x 

 

 

 

De notulen is gelezen en goedgekeurd door: (graag datum van akkoord) 

A. van Schagen A. van Basten C. Verplancke K. Douz H. de Rooy C. Schrama 

22-09-2021 9-9-2021 22-09-2021 22-09-2021 17-09-2021 10-09-2021 

De volgende vergadering staat gepland op: 

Woensdagavond 6 oktober van 19.30u - 21.00u 

 

 


