Vergadering Medezeggenschapsraad (MR)
datum

6 oktober 2021

voorzitter

tijd

19.30u

penningmeester Hadassa de Rooy

aanwezig

A.v.S, K.D, C.V, H.d.R, C.S

secretaris

Christine Schrama

tekstschrijver

Anouk van Basten

ap 1

Mededelingen van de directeur

n

Angela Temmink komt niet meer terug op De Ley

Anouk van Basten

Coronagelden (NPO)/ Slobgelden
Er is een samenvatting van de NPO gelden die naar de ouders wordt gestuurd wanneer de
oudergeleding deze heeft nagelezen.
Er zijn 4 SCOL scholen die in aanmerking komen voor de tijdelijke salarisverhoging. De Ley is er één
van. Door het bestuur wordt gekeken hoe hoog deze uitkering zal worden. En de PMR van de 4
scholen zal worden uitgenodigd om hier over in mee te stemmen.
Collegiale visitatie
Op 1 november komen er collega’s van een andere SCOL school op visitatie. Met een aantal
kijkvragen gaan zij op De Ley aan de slag en zullen wij later hier een terugkoppeling van krijgen.

ap 2

Communicatie/ stand van zaken / ingekomen e-mail MR

n

Bijeenkomst donderdag 3 februari “zelfbewuste medenzeggenschap”
Er is interesse om met de MR naar deze bijeenkomst te gaan. De volgende vergadering wordt
besloten of en wie er gaan.
Reactie van de gemeente Leiden Marson Jesus
Er is vanuit de gemeente reactie gekomen met de vraag wat onze vraag is over de verkeerssituatie.
Er is een reactie gestuurd en we wachten nu op antwoord.

ap 3

MR reglement doornemen en vaststellen

n

Er moet nog één aanpassing komen omdat er een nieuwe collega is toegetreden tot de MR.
Marloes van Duijn leerkracht groep 7 zal de volgende vergadering aansluiten.

ap 4

Tussenstand betalingen

n

Er is op dit moment 25% van de ouderbijdrage en 46% TSO betaald.
Het betaalverzoek voor de schoolreis wordt ook nog zsm verzonden. Er komt een betaalmoment
voor oktober en voor 5 januari.

ap 5

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

n

-

ap 7

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.(10-092021)

Christine

Voor volgende
vergadering→ wacht op
reactie van mevr.Wijn

GMR-lid uitnodigen voor MR-vergadering van 24
november.

Christine

Schooljaar 21-22

Kirsten kan de betaalverzoeken versturen. Hadassa sluit
dit even kort.

Hadassa
Kirsten

Voor 1 oktober de
betaalverzoeken

Het huishoudelijk regelement aanpassen met de nieuwe
MR leden (m.van duijn)

Christine

Schoolgids is aangepast en is bij de inspectie.
Kan op de website geplaatst worden.

Christine

Onderdeel van de vergadering zonder directeur

n

De notulen is gelezen en goedgekeurd door: (graag datum van akkoord)
A. van Schagen A. van Basten
27-10-2021

11-10-2021

C.Verplancke

K.Douz

H. de Rooy

C.Schrama

4-11-021

3-11-2021

3-11-2021

11-10-2021

De volgende vergadering staat gepland op:
Woensdagavond van 19.30u - 21.00u
24 november (schoolbegroting, corona, slobgelden, NPO gelden)
19 januari (betalingen stand van zaken en evalueren ideal)
16 maart (Schoolreis? Begroting van de school, onderwijsmiddelen)
11 mei (formatie-uren en/of formatieplaatje)
15 juni (formatieplaatje, begroting goedkeuren en ouderbijdrage vaststellen nieuwe schooljaar)

