
 
 

Vergadering 5 Medezeggenschapsraad (MR) 

 

datum 23 maart voorzitter Anouk van Basten 

tijd 19.30u penningmeester Hadassa de Rooy 

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

  tekstschrijver Anouk van Basten 

 

ap 1 Mededelingen van de directeur 

n Protocol ongeoorloofd te laat komen (zie bijlage) 

Voor de inspectie moet er een goed protocol liggen voor het ongeoorloofd te laat komen.  

De meeste kinderen komen meestal op tijd, een keertje te laat moet komen. Maar er zijn ook 

kinderen die met enige regelmaat te laat komen. Dit loopt dan te veel op, en zorgt ook voor enige 

irritatie bij zowel de leerlingen als de leerkrachten. Om dit strenger te kunnen aanpakken is dit 

protocol opgesteld.  

Er wordt gekeken hoe het precies zit met de verzuimregeling op de basisschool, de afspraken en de 

inspectie.  

 Jaarrooster schooljaar 2022-2023 

Sinterklaasviering wordt aangepast tot  12.30u ipv 14.45 

Vrijdagochtend 7 juli wel naar school tot 12.30u 

De MR gaat verder akkoord met het concept jaarrooster.  

 Aanvraag 3 nieuwe lokalen 

Er zijn 3 lokalen voor De Ley aangevraagd. Dit met het idee dat er 3 nieuwe lokalen worden 

gebouwd.  

Waar: vanwege het bestemmingsplan van de wijk mag de school niet hoger. Het idee is er dat er 

achter de school wat gebouwd kan worden op de gemeentewerf.  

Misschien een laag op de gymzaal of een extra locatie op het plein. 

Rondom de school heeft natuurlijk wel de voorkeur.  

 Begroting van de school en onderwijsmiddelen, hoe wil de MR hier over geinformeerd worden.  

Er is dit schooljaar geen tekort (geen taakstelling)  

De hoofdlijnen zijn voor de MR voldoende.  

 

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

n 2 berichten adhv de brief 

- Parkeerplekken ouders 

- Verkeersveiligheid bij de rotonde op de Rooseveltstraat 

Nogmaals een brief sturen naar de ouders met de vraag om verkeersouders.  

En het bord op de brug met een pakkende tekst! En ouders blijven aanspreken op de 

parkeergelegenheid.  

Het nieuwe paadje is erg fijn! 

 

 

 

 



ap 3 Stand van zaken betalingen (TSO, Ouderbijdrage) 

n Schoolreis 50% 

TSO 68% 

Ouderbijdrage activiteiten 40% 

De betalingen staan stil, dit omdat er veel ouders via stichting leergeld om een vergoeding vragen. 

Helaas geeft stichting leergeld alleen een vergoeding voor leermiddelen en geen activiteiten meer. 

 Er wordt aan Hester gevraagd of zij een betaalherinnering kan sturen voor de ouderbijdrage.  

 

ap 4 Rondvraag / Wat verder nog ter tafel komt (punten ingebracht door de MR-leden) 

n - 

 

ap 5 Actiepunten wie wanneer 

 Bericht naar de ouders omtrent de verkeersveiligheid Christine 28-01-2022 

 Verkeersouders regelen om de nieuwe afspraken te 

kunnen handhaven. 

adhv de 

brief 

28-02-2022 

 Verzuimprotocol checken en aanpassen waar nodig Anouk 11-05-2022 

 Begroting, de hoofdlijnen.  Anja  

 Uitzoeken welke mogelijkheden er zijn met het 

minimabeleid voor de ouderbijdrage.  

Choraima  

 

ap 6 Onderdeel van de vergadering zonder directeur 

n x 

 

 

De notulen is gelezen en goedgekeurd door alle MR-leden op:  

 

De volgende vergadering staat gepland op: 

Woensdagavond van 19.30u - 21.00u 

11 mei (formatie-uren en/of formatieplaatje) 

15 juni (formatieplaatje, begroting goedkeuren en ouderbijdrage vaststellen nieuwe schooljaar) 


