
Samenwerkingsschool De Lei 
Larikslaan 2 

2451 BV Leimuiden 
info@delei.wijdevenen.com 

0172-509295 
MR vergadering 

 

Datum: 20 september 2021 

Tijd: 20.00 uur 

Plaats: IKC de Lei 

Voorzitter: Chantal Verhaar 

Notulist: Petra Bothof 

Aanwezig: Astrid Hofmans, Chantal Verhaar, Hester Beelen, Jelle van der Veen, Kristel van 
Goozen, Mieke de Sterke, Petra Bothof, Violetta Djordjevic. 

Afwezig:  

 

Agenda: 

1. Opening 

 

2. KC Raad 

 

3. Mededelingen MT 

• schoolplan 21-22 (informatief) 
Chantal is heel enthousiast over Basicly. Kristel weet hier nog weinig van af, dus we gaan de 
komende tijd kijken waar en wanneer we het gaan implementeren.  
We werken eerst aan de pilot met Unit 3 en 4. Voor Unit 2 is het ook belangrijk om eerst de 
juiste materialen te hebben om hiermee aan het werk te kunnen gaan. 
De onderbouw wil ook niet teveel tegelijk inbrengen, het moet in kleine stapjes en gericht. 
 

• schoolgids (instemming) 
Violetta: Het verspreiden van gegevens kan worden aangevraagd bij ouders, behalve 
gegevens die bij wet doorgegeven kunnen worden aan instanties. Hier moet nog bij: dat 
ouders hierover worden geïnformeerd. (pagina 10) 
(pagina 11) VOG, wie worden allemaal gevraagd naar een VOG? Is dit verplicht? (dit is alleen 
bij frequente vrijwilligers, maar niet bij ouders die af en toe iets komen doen)  
Violetta: Wanneer bepaal je of iets frequent is? (Alleen wie er een vrijwilligersvergoeding 
krijgen) 
(pagina 8): De ouders worden gevraagd over toestemming van vervoer? (Dit is bij 
inschrijving op school). 
 
Chantal: Ik miste de Rots en Watertraining. Ook de leerkracht die hiervoor opgeleid gaan 
worden. 
Waarom staan er bij sommige protocollen geen links naar de protocollen op de website. 
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Met de veranderingen geven we instemming op de schoolgids. 
 

• Ouderbetrokkenheid-plan deel 1 (informatief) + sparringsgroep ouders 
Voor de vakantie is er contact geweest met een ouder en deze ouder heeft 5/6 
aanmeldingen gehad voor dit groepje. 
Er kwamen veel positieve dingen uit en het plan is ook alweer een beetje aangepast. De 
ouders hebben ook zelf een documentje gemaakt en Kristel ziet veel herkenningspunten bij. 
Morgen wordt het document ook met de leerkrachten gedeeld. Maar er staat nog niets 
vast. 
 
Er is ook een Visual gemaakt voor de ouders over de 5 speerpunten en waar we als school 
aan gaan werken. Deze wordt ook met de ouders gedeeld om weer meer inzichtelijk te 
maken. 
 
De ouders willen echt meer betrokken worden. De ouders missen het gevoel van 
betrokkenheid. 
 
Kristel is benieuwd hoe ze nog meer met de ouders kan delen. 
Hester: is het geen idee om ouders te vragen of ze behoefte hebben aan een informatie 
avond? (eventueel over een paar maanden er nog een keer op terug te komen). 
 
Chantal: Ouders vinden het ook echt fijn als ze weer dingen mogen doen op school, dat 
vergroot ook de betrokkenheid. 
 
Het is ook goed om een gezamenlijk iets te doen, om echt het samenhorigheidsgevoel te 
krijgen. Veel ouders hierbij betrekken, ouders hierbij laten organiseren. 
Maar ook kleine dingen, zoals samen lezen etc. 
 
Hoe gaan we dat doen met de rondleiding door de scholen, echt maar 5 ouders per unit? 
Waarom niet op inschrijving? 
 
En hoe doen we het met de kijkmiddagen, pas de vragen na schooltijd? 
 
Chantal: Ik denk ook dat alle ouders graag zo snel mogelijk willen kijken, dus voor de 
kerstvakantie.  
 
29-9 koffieochtend, rondje door de school. 
 

• GMR  
Laatste GMR 16 september 2021. 

Live vergadering: iedereen weer gezien, nieuwe directeur ontmoet. Lastig om nieuw 

personeel te vinden voor het kernteam. Personeelstekort. Wat moeten we hieraan doen, 

hoe kan je het aanpassen? In RTC zit er nog maar 0,6 fte. 
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GMR vroeg zich af of wij de nieuwsbrief Wijdevenen ontvangen, en vinden wij als personeel 

dat fijn. Lezen wij het? Ja, maar niet altijd intensief en soms wilt het nog weleens in de 

stapel verdwijnen. 

Iedere school pakt het op een andere manier op, sommige scholen printen het uit en 

bespreken het met elkaar (wel een goed idee) 

Overleg over of ze de GMR anders willen indelen? GMR 2.0 of opdelen in commissies. Dit 

jaar willen ze het starten en kijken ze of het goed gaat of niet. Zo worden de leden actiever 

en efficiënter. (Hester, financieel en personeel), wel spannend, want hoe word je hierbij 

gecoacht? 

4. Overig 

• Werkmap 
Werkt goed. 
Er zijn wel ouders waarbij de kinderen echt met moeite met naar school gaan hebben, 
omdat dit systeem voor die kinderen lastig is. Als leerkrachten vinden we het belangrijk dat 
deze ouders daarover naar ons toekomen, want wij zien niet alles. 
 

• Taakverdeling MR 
Als er veel grote stukken zijn, wordt het van tevoren besproken en verdeeld en kunnen 
vragen ook aan elkaar doorgeven worden. 
 

• Vragenkaartjes op het leerplein (worden deze gezien?). 
Chantal heeft het gevoel dat niet 90 procent van de vragen die kinderen hebben worden 
beantwoord. 
De vragenkaartjes zijn weer ingevoerd en dit werkt goed. 
Ook in de evaluatiegesprekken aandacht besteden of ze lekker in hun vel zitten, en ook 
vragen of de leerlingen andere leerkrachten om hulp durven te vragen. 
 

• Stilwerkplekken (zijn er voldoende en kan iedereen die dat wilt er gebruik van 
maken?). 

 

• Violetta: Hoe is de communicatie tussen de leerkrachten? Dit heeft wel noodzaak 

omdat je kinderen niet uit het oog wil verliezen. 

Je hebt de startgesprekken gehad, je hebt continu communicatie tussen de verschillende 

leerkrachten. De communicatie is er, maar hoe wordt het vastgelegd? Is het goed om hier 

een overdrachtssysteem voor te maken. 

Dit wordt ook op 25 oktober besproken tijdens de studiedag. 

 

5. Rondvraag 

Hester: GMR, vergaderingen zijn weer live, vraag of het een keer in de Lei kan. 
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Chantal: Tip: in de unitavond ging het over het leerplein en het leek alleen te gaan over de 

leerpleinpas en de negatieve gevolgen die daaraan zitten. Misschien is het juist goed om de 

positieve dingen te bespreken en te vertellen hoe het werkt en hoe het eruit ziet. 

 

Astrid: Bij de start gesprekken waren er veel ouders die vielen over het eten en het filmpje 

wat erbij hoort. 

Wat horen de ouders van de MR daarover?  

Misschien is het een idee om toch de kinderen zonder filmpje te laten eten. 

 

6. Sluiting 

 

Actiepunten: 

Voor de volgende keer: hoe volg je de leerlingen? 

Jaarverslag moet op de website (Nicky) 

 

 

 

Vergaderdata 2021-2022 

 

• Dinsdag 9 november 2021 

o Samenwerkingsovereenkomst in KC raad. 

• Donderdag 27 januari 2022: 

o Benaderen nieuwe MR leden 

• Woensdag 6 april 2022 → was eerst: woensdag 16 maart 2022! 

• Donderdag 12 mei 2022 

• Donderdag 30 juni 2022 → was eerst: Maandag 27 juni 2022! 
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