
Notulen 131e vergadering 12 april 2022 

Aanwezig: Esther, Marjana, Fleur, Jenny, Susanne, Evelien (not), later Geert-Jan 

1. Notulen zijn goed gekeurd. 

2. Rondvraag en mededeling 

3.  

4. Mededelingen directie 

- School heeft afscheid genomen van 2 collega’s (1 leerkracht en 1 administratief 

medewerkster). De nieuwe administratief medewerkster is begonnen. 

- Na de mei vakantie is er een probleem met de bezetting voor groep 8. Bernadette zal 

zoals afgesproken stoppen. Groep 5 heeft op vrijdag na de meivakantie een leerkracht te 

weinig. Voor groep 3 is een invaller gevonden voor als Marion wordt geopereerd, exacte 

datum daarvoor is onbekend. Er zal de komende 1,5 week een plan gemaakt moeten 

worden hoe dit probleem op te lossen. Geert Jan moet dit doen. De verwondering wordt 

uitgesproken dat hij hierin geen ondersteuning krijgt van PROO.  

5. Mededelingen GMR 

- Fleur is voor het eerst aangesloten bij de GMR. Er is gesproken over 1) het feit dat 150 

Oekraïense kinderen naar het Leidse basisonderwijs zullen komen. Hoe dit opgepakt gaat 

worden met het huidige personeelstekort. 2) Gebruik van persoonlijke telefoons door 

leerkrachten, sommige mensen staan hier niet positief tegenover. 3) MR Lorenzschool 

heeft een brief gestuurd aan de GMR met vragen over de inzet van NPO gelden.  

Fleur zal ook de komende GMR vergadering bijwonen. 

6. Schoolformatieplan komend schooljaar 

Op basis van de wensen van het personeel lijkt dit plan makkelijk gemaakt. Geert-Jan heeft 

een oproep gedaan voor personeel om mee te denken, hierop is niet gereageerd.  Hij heeft 

het plan rond en bespreekt dit binnenkort met het team. 

7.  

8. Terugkoppeling actiepunten volgende vergadering 

-werkverdelingsplan volgt in juni 

9. Actiepunten volgende vergadering 

- Nieuwe medewerkers stellen zich voor in nieuwsbrief: Geert Jan vraagt deze mensen 

- Update over minder gym in nieuwsbrief: Geert Jan 

- Marjana belt Marton om te vragen of er vanuit PROO hulp kan worden ingezet om GJ te 

ondersteunen bij het oplossen van het personeelsprobleem na de meivakantie. Ideeën: 

uitzendkrachten, contact leggen met PABO om te zien hier een samenwerking kan 

worden aangegaan. 

- Als MR een brief sturen naar de GMR met zorgen en ideeën om personeelstekort en 

beleid vanuit PROO over. Esther en Fleur maken een opzet. 

- Stukje schrijven voor de nieuwsbrief: Esther en Jenny 

- Bespreken in het team: hoe invulling geven aan weer ouders in de school krijgen: Geert 

Jan in team bespreken 

10. W.v.t.t.k 

- Komt er nog een mogelijkheid voor ouders om weer eens in de klas te kijken? 

- Wie geeft in groep 4 nu les op maandag? Momenteel onderwijsassistentes 

- Soms komt er op een laatste moment een vraag naar ouders toe over spullen die mee 

moeten komen met de kinderen. De wens bestaat of dat soms iets eerder zou kunnen.  


