
Samenwerkingsschool De Lei 
Larikslaan 2 

2451 BV Leimuiden 
directie@delei.wijdevenen.com 

0172-509295 
MR vergadering 

 

Datum: 27 januari 2022 

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, KMaurice 
Boonstra, Mieke de Sterke, Petra Bothof, Violetta Djordjevic. 

Afwezig: Astrid Hofmans, Hester Beelen 

 

Agenda: 

1. Opening 

 

2. KC Raad 

 

3. Mededelingen MT 

• We hebben de afgelopen dagen veel brieven eruit gestuurd, het was niet mogelijk om dit 

direct langs de MR te sturen. Ook omdat we het snel willen versturen. Is dit erg? 

Chantal en Violetta: geen probleem, dit is communicatie vanuit school wat nodig is en het is 

begrijpelijk dat dit niet langs de MR gaat. 

• Er is vanuit de GMR toestemming gekomen dat leerkrachten naar school mogen komen 

zolang ze negatief testen, wat hun situatie omtrent corona verder ook is. 

• Morgen wordt gecommuniceerd naar ouders dat Kristel er voorlopig nog niet is. Kristel gaat 

bij het bestuur starten met re-integreren maar niet op de Lei. 

 

4. GMR 

Laatste GMR 9 december 2021.  

Hester is afwezig, Chantal neemt contact op met Hester om te vragen of ze belangrijke punten naar 

Petra wilt sturen. 

5. Overig 

• Stand van zaken samenwerking met Floreo Kids 

Besproken tijdens KC Raad 

• Plan rondom aftreden/verkiezingen en nieuwe secretaris ter vervanging van Petra 

Agenda etc neemt Chantal op zich. 

Astrid, Mieke en Jelle gaan om de beurt notuleren. 

Nieuwe MR leden: 
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Laten we het gefaseerd invoeren. Een oproep aan ouders en de ouders vragen zich op te 

geven voor de MR en dan een verkiezing te houden. Er zijn uiteindelijk 3 ouders nodig en 3 

teamleden. Er zijn al best veel ouders die hebben aangegeven in de MR te willen. Het is goed 

wanneer een aantal huidige MR leden ook in de MR blijven om de nieuwe MR leden in het 

begin te ondersteunen. 

 

• Vervanging Petra:  

Nu staat in ieder geval tot de voorjaarvakantie Jelle Smit 3 dagen voor de groep samen met 

Jelle van der Veen. We kijken nu ook hoe we het na de voorjaarvakantie gaan invullen zodat 

er een vast gezicht voor de groep komt. 

Vervanging Mariska:  

Er is in ieder geval 1 dag ingevuld naast Sven (oud LIO stagiaire). En Anique en Corrie gaan 

samen de klas van Mariska overnemen. De plusgroep gaat wel doorgang krijgen, maar niet 

met Corrie en in beknopte vorm. De oplossing van unit 4 is ook al met unit 4 ouders gedeeld. 

Er staat nog steeds een vacature uit, maar er zijn nog geen geschikte sollicitanten geweest. 

 

6. Rondvraag: 

Violetta: Ik begrijp de situatie op dit moment, maar er zijn ouders op het schoolplein die zich zorgen 

maken over dat er niet genoeg leerkrachten zijn en dat er niet genoeg toezicht is bij de citotoetsen. 

Er wordt volgens de ouders gepraat en overlegd tijdens de toets. 

 

Jelle: We zitten in een open ruimte dat klopt, maar de kinderen zitten niet naast elkaar die hetzelfde 

werk doen. Zo kan er niet over het werk overlegd worden.  Ook zijn er voldoende leerkrachten per 

kinderen, de leerkrachten lopen rond om de boel in de gaten te houden. Maar het is goed dat het 

wordt aangegeven, dan kunnen we het extra in de gaten houden. 

 

Petra: Jammer dat ouders hier niet mee naar ons toe komen. Wij hebben als leerkrachten één ouder 

gehoord en vertelt hoe we te werk gaan. Maar goed om te weten dat de ouders zich zorgen maken. 

Wellicht is het goed om naar de ouders in de nieuwsbrief te communiceren hoe we hebben 

gewerkt/werken om enigszins de zorgen weg te nemen. 

 

Jelle: Voor het inhalen en afmaken van de citotoetsen zoeken we een goede plek, maar het blijft 

lastig om zo een grote groep alles in te laten halen.  

 

7. Sluiting 

 

Actiepunten: 

 

Vergaderdata 2021-2022 

 

• Woensdag 6 april 2022  

• Donderdag 12 mei 2022 

• Donderdag 30 juni 2022  
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