
Samenwerkingsschool De Lei 
Larikslaan 2 

2451 BV Leimuiden 
directie@delei.wijdevenen.com 

0172-509295 
MR vergadering 

 

Datum: 27 september 2022 

Tijd: 20.00 uur 

Plaats: IKC de Lei 

Voorzitter: Anja van Haastregt (Chantal Verhaar) 

Notulist: Astrid Hofmans 

Aanwezig: Chantal Verhaar, Marije Uilenberg, Karin Legemate, Anja van Haastregt, Wieze van 
Elderen, Astrid Hofmans, Charlotte Bos, Kristel van Goozen, Jelle van Veen,  

Afwezig: Petra Bothof 

 

Agenda: 

1. Opening 

 

Welkom door Chantal. Nieuwe MR leden. Voorstel rondje.  

Voorstellen MR leden ook terug te vinden in de nieuwsbrief. 

Karin moeder van Milan groep 4 Myrthe groep 2. Positieve bijdrage leveren aan het onderwijs. Graag 

een steentje bijdragen 

Marije moeder Phyllon groep 6 en Romee groep 2. In de MR vanwege onder andere 

ouderbetrokkenheid 

Wieze moeder Annabel groep 5 en Rosalien groep 6. Onderwijsproces volgen via de MR en wil soms 

inspraak hebben. 

Anja moeder Lara 4 en Jake 5 en Eva nog thuis. Wil graag inbreng hebben in het onderwijs. 

Kristel Directeur 

Astrid stamgroep leerkracht grep 4,5,6 A. 

Violetta moeder Julia groep 6. Zij stopt na deze vergadering 

Jelle Stamgroep leerkracht 4,5,6 D. Na vandaag voor het laatst.  

Charlotte stamgroep leerkracht 1,2,3 E 

Chantal Verhaar voorzitter geweest. Vandaag voor het laatst. Moeder Matthijs 7,8 A 

Hester sluit nog aan. Lid voor de GMR 

 

 

Nieuwe voorzitter is Anja. 

Notulist is Petra 

 

 

2. Mededelingen MT 
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• Protocol voorkoming lesuitval > aanpassing in stappenplan > Oudergeleding 

adviesrecht, PMR instemmingsrecht 

 

Kristel legt uit hoe het protocol werkt en hoe het tot stand is gekomen. 

Nieuw: We sturen bij geen inval een leerjaar naar huis. Verschil tussen stamgroep en 

leerjaar. Bijvoorbeeld: Stamgroep 4,5,6 , leerjaar 4 of 5 of 6.  

Plan van unit 2 moet nog aangepast worden: Ouders niet verplichten om werk te 

maken. Meer uitleg hoe het precies werkt. Meer voorbeelden geven. 

 

Eventueel ouders met PABO bevoegdheid aan laten melden bij het RTC Cella en 

alleen laten invallen bij de Lei. 

 

Kristel gaat uitzoeken hoe de bevoegdheid is van Wieze. 

 

 

• Schoolplan > informatief 

 

Goed worden goed blijven plus subsidie. Dit is afgelopen zomer al door de MR 

gegaan. Zie vorige notulen. 

Plan is nu klaar. Volgende keer op de MR agenda. 

‘ 

Algemene vraag:  

Hoe komt het schoolplan tot stand.  

Eerst is er een stichtingsplan. 

Als school maak je een beleidsplan per 4 jaar 

Ieder jaar wordt dit aangepast. Schooljaarplan. 

Dit wordt 3x per jaar besproken in het team.  

Planning, doelen, uitvoering en evaluatie. Dit wordt steeds besproken. 

Het is dus echt een werkdocument. 

 

 

Eigenaarschap komt 29 september terug op de studiedag voor de leerkrachten. 

MR mist nog concrete voorbeelden. 

 

Nieuwe Ambities ( Beleidsdomein) worden met team gedeeld na de kerstvakantie. 

 

Zien lijsten vanaf groep 6 zelf door leerlingen in laten vullen. 

 

Pedagogisch klimaat 
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Oeps formulier moet er nog bij. 

 

Weektaak in de werkmap zorgt voor eigenaarschap in unit 3. 

 

Hoe gaan we om met armoede op school? 

Sommige ouders mailen zelf en Kristel neemt contact op met ouders die geen 

contact opnemen maar waar we het wel van weten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Draaiboek Corona > informatief 

 

Vanuit de PO raad. Hij moet besproken zijn in de MR voor 1 oktober. 

Komt nog terug naar de MR. 

 

 

• POVO subsidie > hopelijk informatie 

 

Nog geen informatie. Komt later nog terug. 

 

 

3. GMR 

 

Donderdag 3 november 

Donderdag 8 december 

Donderdag 23 februari 

Dinsdag 11 april 

Dinsdag 16 mei 

Donderdag 15 juni 

Donderdag 29 juni 

 

Hester maakt een GMR verslag en licht in de MR vergadering toe indien nodig.  
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4. Overig 

• Wie checkt de MR mail?  

 Petra houdt het in de gaten. MR personeelsleden leden kunnen erin. 

 

• Tijden vergadering en data 

 

donderdag 10 november > online  19.30 eerst IKC raad 

maandag 23 januari > live met eten 17.30 tot 19.30 dan IKC raad 

maandag 13 maart > online 19.30 eerst IKC raad 

dinsdag 23 mei > live met eten 17.30 tot 19.30 dan IKC raad 

donderdag 22 juni > live met eten 17.30 tot 19.30 dan IKC raad 

 

 

• Subsidie basisvaardigheden:  

We zijn als school aangemeld. We weten dat pas in de loop van het komende jaar. Het gaat 

 pas in vanaf 23/24 

 

5. Rondvraag 

 

 

6. Sluiting 

 

Actiepunten: 

 

Strategische koers delen in de volgende MR 10 November 

 

 

 

 

 

 

Vergaderdata 2022-2023 

donderdag 10 november > online  19.30 eerst IKC raad 

maandag 23 januari > live met eten 17.30 tot 19.30 dan IKC raad 

maandag 13 maart > online 19.30 eerst IKC raad 

dinsdag 23 mei > live met eten 17.30 tot 19.30 dan IKC raad 
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donderdag 22 juni > live met eten 17.30 tot 19.30 dan IKC raad 

 

 

GMR data 2022-2023 

Donderdag 3 november 

Donderdag 8 december 

Donderdag 23 februari 

Dinsdag 11 april 

Dinsdag 16 mei 

Donderdag 15 juni 

Donderdag 29 juni 
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