
Notulen MR-vergadering Mariaschool Pijnacker 

Jaargang: 2019 – 2020 

Datum: 20 november 2019 

Aanvang: 20.00 uur 

 

Aanwezig: 

Wendy van Dam (vz.) (P)     Afwezig: Doesjka Hoogenberg (P) 

Ton van den Broek (notulist) (P) 

Hans de Weerd (O) 

Nita Graafland (O) 

Dennis Woltman (O) 

Karen de Groot (dir.) 

 

1. Opening en vaststellen van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle leden welkom. Aan de agenda wordt de 

pensionering van {naam docent} toegevoegd en de stand van zaken t.a.v. de benoeming van 

een nieuwe leerkracht. 

 

2. Mededelingen / ingekomen stukken / post 

- Vanwege de afwezigheid van Doesjka wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende 

vergadering. 

- Wel is er bij de voorzitter en de notulist een mail met vragen binnen gekomen van een 

van de leerkrachten t.a.v. de personeelsenquête over het vijf gelijke dagen model. 

(Zie agendapunt 4) 

 

3. Vaststellen notulen vorige vergadering 2 oktober 2019 

Geen wijzigingen. 

 

4. Agendapunten te bespreken met de directeur 

IKC en bouw 

Vanuit de gemeente en SKOP is druk uitgeoefend om nu zo snel mogelijk met een 

definitief plan te komen. Dan kan er een aanbesteding kan worden opgemaakt, waarna 

er een aannemer kan worden gezocht en die spoedig met de bouw kan beginnen. 

Wethouder Richard Giorgi heeft aangegeven dat er op18 juli 2020 kan worden gesloopt, 

waarna er met de nieuwbouw kan worden begonnen. Op 16 en 17 juli 2020 worden er 

twee studiedagen ingepland voor de verhuizing. Een verhuiscommissie, bestaande uit 

vertegenwoordigers van Skippy-Pepijn en de Mariaschool, stellen een verhuisplan op. 

Skop heeft voor de Mariaschool 6 lokalen aangevraagd aan de Gantellaan. Ook zullen er 

groepen geplaatst moeten worden in de nu leegstaande lokalen van het hoofdgebouw. 

De vraag rest nog of alle groepen homogeen blijven of dat er voor volgend jaar ook 

combinatie groepen gevormd moet worden. Dit weten wij pas later als de formatie van 

2020/2021 wordt opgesteld. 

Voorstel uit de MR is om bij uitstel van 18 juli 2020 de verhuizing pas te laten plaats 

vinden in januari 2021 en dan niet in de herfstvakantie van 2020. Ondanks de huidige 

informatie is niets nog zeker. Toch willen we de ouders voor 20 december 2019 

informeren i.v.m. met hun planning van de zomervakantie. Ook willen ouders weten 

waarom er steeds weer uitstel is van verhuizing. Ook hierover zullen we ze moeten 

informeren. 

 

 

 



Jaarverslag MR 2018 – 2019 

Deze is inmiddels door Wendy aangepast en kan openbaar worden gemaakt. 

 

Schooltijden enquête 

Als vervolg van de informatie van de MR-vergadering van 2 oktober 2019. (Zie notulen 02-

10-2019, punt 4) 

In de weken voor deze MR-vergadering heeft de schooltijden enquête wat stof doen 

opwaaien binnen het team. 

Een van de punten was de vraag waarom er vooraf geen overleg is geweest over dit 

onderwerp, zodat we geïnformeerd konden worden en er eventueel met elkaar over konden 

praten. Karen vertelt dat zij het vijf gelijke schooldagenmodel vooraf met Henk heeft 

besproken en dat er in de wandelgangen van de Mariaschool ook al over werd gepraat. Bij 

het invullen van de enquête kon het personeel ook vragen stellen en er eventueel mee naar 

Karen gaan. Dat verste is wel gedaan, maar dat laatste niet.  Vanuit de oudergeleding van 

de MR komt naar voren dat in de flyer voor de ouders hoofdzakelijk of alleen maar positieve 

informatie gegeven wordt over het vijf gelijke dagen model. 

Ook komt naar voren dat enige jaren geleden werd verteld, dat het goed zou zijn om bij de 

start van het IKC de vijf gelijke dagen model te laten ingaan. Wel is de MR het erover eens 

dat alle leerkrachtenop één lijn moeten zitten. 

Besloten wordt dat Ton en Wendy (personeelsgeleding MR) een extra teamvergadering 

zullen beleggen waarop de leerkrachten met elkaar kunnen praten over het wijzigen van de 

schooltijden. Eventueel voor- en tegenstanders van buitenaf uitnodigen om het een en ander 

toe te lichten. 

Ook hebben we besloten om het tijdpad te verruimen. Voor januari 2020 willen we een 

teamstatement hebben over het vijf gelijke dagen model en daarna ook een MR statement. 

Daarna ouders informeren en een ouderenquête houden over dit onderwerp. Vervolgens 

hebben we dan nog een jaar de tijd om ons op de nieuwe situatie voor te bereiden en 

eventueel in augustus 2021, bij de start van het IKC kunnen overgaan op het vijf gelijke 

dagen model. 

 

MR-reglement 

Dit agendapunt wordt naar de volgende vergadering in januari meegenomen. 

 

Social Schools 

Eenieder geeft in het kort zijn mening over het nieuwe medium. Over het algemeen is de 

vergadering enthousiast over het gebruik hiervan en er wordt steeds beter gebruik van 

gemaakt. Ook door de ouders. 

 

Pensionering {naam docent} en benoeming nieuwe leerkracht 

Inmiddels is ook bij de ouders bekend dat juf {naam docent} in januari 2020 met pensioen 

gaat. 

Over haar opvolging weet Karen te vertellen dat ze volop in gesprek zijn met een kandidaat. 

 

5. Terugkoppeling GMR 

Ton doet verslag van de GMR-vergadering van 7 oktober 2019. 

- Er valt weinig of geen nieuws te vertellen over de nieuwbouw van de Mariaschool en de 

Keizerskroon. 

- Management rapportage per 30 juni 2019: 

 Laag ziekteverzuim bij de SKOP-scholen 

 Groei en inkrimping van aantal leerlingen op de verschillende scholen 

 Leraren tekort heeft ook bij het bestuur de volle aandacht. 



 Voortzetting generatiepact onzeker door veranderingen bij het Participatiefonds. 

- De GMR heeft instemming verleend over de AVG-documenten (privacywetgeving) 

- Gezamenlijk overleg GMR en RvT (Raad van Toezicht) 

- Taakverdeling en rooster van aftreden GMR leden. 

- {naam docent Keizerskroon} deelde mee dat de oprichters van de P.O.-raad, Thijs 

Roovers en Jan v.d. Ven een Lerarencollectief zijn gestart. 

  

6. Actiepuntenlijst 

Nieuwe actiepunten zijn: 

- Onderhoud Dropbox      Dennis 

- Notulen MR-vergadering 20 november 2019   Ton 

- Extra Teamvergadering voorbereiden    Ton, Wendy en Karen 

 

7. Rondvraag 

Nita vraagt hoe de school op de hoogte is als er iets gebeurt met kinderen die ’s ochtend 

alleen naar Het Baken fietsen. Via Social School en/of de app van de bovenbouw houden de 

leerkrachten elkaar op de hoogte. 

 

 

Om even voor 22:00 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 

  

 


