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Samenstelling MR 

De medezeggenschapsraad (MR) van samenwerkingsschool De Lei bestaat uit 5 ouders en 4 

personeelsleden.  

 

De Lei is onderdeel van de Stichting de Wijde Venen, waarbinnen een Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR) is samengesteld waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn. 

Voor onze school neemt Hester van Beelen (ouder) deel aan de GMR -vergaderingen. 

 

Oudergeleding 

Chantal Verhaar – voorzitter 

Amapola Cabrera Silvius 

Hester van Beelen (tevens GMR vertegenwoordiger)   

Violeta Djordjevic 

Cees Vletter  

 

Personeelsgeleding 

Petra Bothof – notulist 

Jelle van der Veen 

Astrid Hofmans 

Mieke de Sterke 

 

Per einde van dit schooljaar verlaten Cees Vletter en Amapola Cabrera Silvius de MR.  

 

Dit jaar hebben we vanaf januari 2021 ook gewerkt met een kindcentrumraad (KC-raad). 

Naast de leden van de MR zitten in de KC raad ook 1 ouder en 1 medewerker vanuit Snoopy: 

Yvonne Rotteveel en Suzanne Kreike. 

 

Overleg 

De MR en de KC-raad overlegt 6 keer per jaar. Afhankelijk van de agenda is Kristel van 

Goozen als directeur bij de vergaderingen aanwezig om te informeren. 

Bij de KC-raad is tevens Nouchka Schweiger aanwezig. 

De overleggen van de KC raad vinden plaats voorafgaande aan de MR vergaderingen 

 

Scholing 

Er zijn dit jaar geen cursussen of scholingstrajecten uitgevoerd. We houden onze kennis (met 

name over IKC’s) up to date via diverse vakbladen en online nieuwsbrieven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Behandelde onderwerpen  

Plannen en resultaten 

De jaarlijkse stukken die vanuit school worden aangeleverd zijn behandeld. Dit betreft o.a. het 

schoolplan, de begroting, de schoolgids, de tussenopbrengsten (groepsresultaten en 

ontwikkelingen naar aanleiding van de tussentijdse toetsen) en het vakantierooster. 

 

De Lei 

Er zijn veel ontwikkelingen geweest rondom de Lei, veel commissies zijn dit jaar afgesloten 

in verband met de opening van de Lei. Aan het einde van het schooljaar zijn alleen de 

commissies identiteit, teambuilding en naschoolse activiteiten nog nodig. 

Met name over de commissie naschoolse activiteiten is regelmatig gesproken, helaas konden 

dit jaar de naschoolse activiteiten geen doorgang vinden vanwege corona. 

In verband met de lockdown is het openingsfeest van de Lei komen te vervallen.  

Ook hebben we gesproken over de regels en afspraken die gelden in het nieuwe gebouw. Met 

name het werken op de leerpleinen, de leerpleinpassen en de werkwijze van de leerpleinen. 

 

Onderwijs 

Regelmatig is gesproken over veranderingen die zijn doorgevoerd dit jaar in de 

onderwijsaanpak.  

Aan het begin van het jaar is het thematisch werken besproken. Voor de WO-vakken werken 

we thematisch, voorheen ontwierpen de leerkrachten zelf de thema’s, maar omdat dit veel tijd 

in beslag neemt is dit jaar de nieuwe methode Leskracht aangeschaft. Dit is besproken met de 

MR. 

Tijdens de lockdown is er overleg geweest over de aanpak, de opvang en het in beeld hebben 

van de kwetsbare leerlingen. 

Halverwege en aan het einde van het jaar zijn de opbrengsten besproken. De leden van de MR 

mochten hier vragen over stellen en Kristel en de personeelsgeleding hebben deze vragen 

beantwoord. 

Daarnaast is aan het einde van het jaar uitvoering gesproken over het werken in units met 

stamgroepen. Vanuit de oudergeleding werd sterk aangeraden om dit uitgebreid te 

communiceren met de ouders. Er is op verschillende manieren hierover gecommunicererd 

naar ouders: 

* Een informatief filmpje van Kristel. 

* Een informatieavond vanuit de verschillende units. 

* Een informatief filmpje vanuit de leerkrachten 

* Een rondleiding door het nieuwe schoolgebouw. 

 

Personeel 

Begin dit jaar is er een nieuwe vakleerkracht gym aangenomen. Tevens heeft Theo van der 

Hoorn aan het einde van het jaar afscheid genomen als vakleerkracht muziek. 

 

Advies 

Een MR kan ook ongevraagd advies geven aan de directie over diverse onderwerpen. Dit jaar 

is onder andere gesproken over de verkeerssituatie rondom de school, het vormgeven van het 

thuisonderwijs en het contact met ouders. 

Tevens is er vaak gesproken over maatregelen en de gevolgen van Corona op de school, de 

leerlingen en de leerresultaten. 

 

Tot slot  



 

In het komende schooljaar zullen we betrokken blijven bij alle veranderingen die het 

unitonderwijs met zich mee gaat brengen voor personeel, ouders maar vooral de kinderen. 

Tevens zullen we, samen met Snoopy, de Kindcentrumraad verder vormgeven. 

 

Heeft u onderwerpen die naar uw mening besproken moeten worden of heeft u vragen over de 

werkzaamheden van de MR?  Aarzel dan niet om ons aan te spreken of om uw opmerkingen 

en vragen aan ons te mailen, via: lei-mr@wijdevenen.nl 


