
 
 

Vergadering Medezeggenschapsraad (MR) 

 

datum 31-08-2022 voorzitter Anouk van Basten 

tijd 19.00u penningmeester Hadassa de Rooy 

aanwezig Anouk, Karima, Choraima, Hadassa, 

Christine 

secretaris Christine Schrama 

afwezig Anja en Marloes tekstschrijver Anouk van Basten 

 

ap 1 Noodlokalen 

n Zijn onderweg, nog niet bekend hoe en waar.  

  

 

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

n Er zijn geen stukken binnengekomen   

 Op 7 juli is er overleg geweest met de gemeente. 

Er komen waarschijnlijk plantenbakken op de stoep aan de voorkant.  

Helaas is er ook een nieuw contactpersoon binnen de gemeente en wij wachten nog op een 

afspraak.  

 

ap 3 Stand van zaken betalingen (Ouderbijdrage) 

n  De betalingen zijn besproken 

Er is binnengekomen in het schooljaar 2021-2022:  

Ouderbijdrage:€ 2145,30 (Dit had €5225 kunnen zijn!!)  
Schoolreisje: € 4655,30 (Dit had € 5800,- moeten zijn!!) 

 

Voor dit schooljaar is het bedrag van de ouderbijdrage gelijk gebleven, te weten €25,- per kind. Alles 

wordt duurder maar de leuke dingen op De Ley niet! 

De bijdrage voor schoolreis is iets verhoogd: € 29,-  in plaats van € 28,00. 
 

U krijgt dit jaar 3 betaalverzoeken:  

• voor de TSO, dit is €40,- per kind  

• voor de ouderbijdrage, dit is €25,- per kind 

• voor het schoolreisje, dit is €29,- per kind. 

Rond 28 september en 21 december krijgt u hier een betaalverzoek voor via SchouderCom. 

U kunt vervolgens met iDeal betalen.   

Heeft u een probleem met de betaling middels iDeal of wilt u een andere afspraak over de 

betalingen? Stuur een berichtje via SchouderCom aan juf Anja. Samen komen we er vast wel uit! 

 

 

ap 4 Vergaderdata 22-23 

n 2. Woensdag 12 oktober 19.00u 

3. Woensdag 23 november 19.00u 



4.Woensdag 18 januari 19.00u 

5.Woensdag 22 maart 19.00u 

6.Woensdag 10 mei 19.00u 

7.Woensdag 7 juni 19.00u  

 

 

ap 5 Rondvraag / Wat verder nog ter tafel komt (punten ingebracht door de MR-leden) 

n - 

 

ap 6 Actiepunten wie wanneer 

 Brief betalingen  Hadassa Voor 14 september 

 Hester vragen de betaalverzoeken te versturen Hadassa Voor 14 september 

    

 


