
 
 

Vergadering Medezeggenschapsraad (MR) 

datum 11 mei voorzitter Anouk van Basten 

tijd 19.30u penningmeester Hadassa de Rooy 

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

  tekstschrijver Anouk van Basten 

 

ap 1 Mededelingen van de directeur 

n Het ziet er naar uit dat bijna alles weer normaal is. De corona lijkt bijna voorbij het aantal zieke 

neemt af op school.  

 Dit jaar is er ook weer een pleinfeest. En gaan we op schoolreisje.  

 Maandag 16 mei komt de schoolfotograaf.  

 

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

n Er is geen post.  

 

ap 3 Formatie volgend jaar (uren) 

n  Er is volgend jaar wat ruimte om iemand aan te nemen. Er wordt gekeken naar een 

onderwijsassistent. Om meer hulp in de groepen te kunnen bieden.  

Er is één sollicitant en er is nog een gesprek.  

 

Vroeger kregen we een aantal FTE en kon je deze indelen.  

Nu krijg je geld en dat wordt omgezet in personeel.  

Er zijn diverse subsidies zoals oudercoordinator, schakeltopklas en de werkdrukgelden 

(vakleerkracht). 

Dit jaar hebben we een werktijdfactor van 14.3956 

 

Er is met het team gesproken over de formatie van volgend schooljaar. Wat is belangrijk en waar 

moeten we rekening mee houden.  

 

Het ziet er naar uit dat het volgende week bekend wordt gemaakt wie wat gaat doen.  

Als het team op de hoogte is wordt de MR op de hoogte gesteld.  

 

ap 4 Stand van zaken betalingen (TSO, Ouderbijdrage) 

n Schoolreisje is voor 70% betaald.  

Er is gevraagd of er een ijsje gekocht kan worden voor de kinderen. Het is nog wel afhankelijk van de 

komende betalingen of dit kan omdat een ijsje schrappen makkelijker is dan een schoencadeautje.  

 

ap 5 Stand van zaken verkeersveiligheid 

n Er komt een gesprek met de gemeente over de verkeersveiligheid en de schoolzone.  

Helaas is na de vakantie gebleken dat er geen rekening meer wordt gehouden met de gemaakte 

afspraken over de verkeersveiligheid.  

Hoe kunnen we dit de ouders duidelijk maken dat het altijd belangrijk is en blijft.  

Een herinnering na elke vakantie is voor komend schooljaar handig.  



 

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

N - Er is geen minimabeleid meer in Leiden  

- Stichting leergeld is er niet meer voor door school georganiseerde activiteiten.  

- Verkeersouders, dit jaar nog na schooltijd proberen met hesje en hierdoor andere ouders 

ook betrekken in het regelen van het verkeer.  

- Vanaf nu starten de MR-vergaderingen om 19.00u. 

 

ap 7 Actiepunten wie wanneer 

 Verzuimprotocol checken en aanpassen waar nodig Anja 15 juni 

 Begroting, de hoofdlijnen.  Anja 15 juni 

 Uitzoeken welke mogelijkheden er zijn met het 

minimabeleid voor de ouderbijdrage.  

Choraima 11 mei 

 Notulen vergadering 5 goedkeuren en plaatsen allen 11 mei 

 To do list volgend schooljaar: 

- Fruitdagen 

- Traktaties 

- Verkeersveiligheid  

  

 

ap 7 Onderdeel van de vergadering zonder directeur 

n  

 

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

De volgende vergadering staat gepland op: 

Woensdagavond van 19.30u - 21.00u 

15 juni 19.00u (formatieplaatje, begroting goedkeuren en betaalmomenten en ouderbijdrage 

vaststellen nieuwe schooljaar, verzuimprotocol goedkeuren, agenda 22-23 MR vergaderingen) 


