
Notulen MR-vergadering Mariaschool Pijnacker 

Jaargang: 2019 – 2020 

Datum: 27 mei 2020 

Aanvang: 20.00 uur 

 

Aanwezig: 

Wendy van Dam (vz.) (P) 

Doesjka Hoogenberg (notulist) (P)     

Ton van den Broek (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.  

- Vandaag betreft het een extra vergadering i.v.m. de ouderpeiling die we op korte termijn 

willen houden.  

- Ingekomen stukken, post en vorige notulen zijn niet besproken. 

 

2. Ouderpeiling 5 gelijke dagen 

- De conceptbrief wordt besproken. Wendy past deze aan. 

- Nita geeft aan dat ze de term ouderpeiling niet correct vindt. We besluiten om het 

ouder-raadpleging te noemen. 

- De brief, met uitnodiging voor een Webinar, wordt als vooraankondiging in Social 

Schools naar de ouders gestuurd.  

- Er komt een Webinar in samenwerking met instituut Leeuwendaal om de ouders van 

informatie te voorzien. Streven is om deze te houden tussen 18 en 30 juni om 20.00 uur. 

Karen heet ouders daarin eerst welkom d.m.v. een filmpje. De oudergeleding geeft Karen 

een foto, zodat zij in dit welkomfilmpje ook de MR zichtbaar kan maken. Daarna neemt 

instituut Leeuwendaal het verder over. Een iemand presenteert en een iemand zit achter 

de chat om vragen van ouders door te spelen, zodat die deze avond behandeld kunnen 

worden. 

- Er is in principe één stembiljet per gezin. Een dag na de Webinar krijgt het oudste kind 

dit stemformulier mee met een stempel van de school erop. 

- Ouders hebben één week de tijd om het formulier weer in te leveren bij de leerkracht. 

- Wendy verzamelt de stemformulieren en geeft deze aan Dennis. Deze verwerkt hij (in 

de zomervakantie) met de daarbij vermelde opmerkingen van de ouders. 

- Bij duidelijke uitslag gaat de MR hierin mee. 

- Bij twijfel volgt nadere analyse. (Vb. Welke groepen hebben voor/tegen gestemd?) 

- Streven is een opkomst van 2/3. Eventueel na een week een herinnering sturen. 

- Karen is niet bij de besluitvorming aanwezig. 

 

3. Woensdag jongste kleuters 

- Vanaf volgend jaar wil Karen de jongste kleuters ook op woensdag naar school laten 

komen. 



- Sinds we kleuters tot januari, i.p.v. tot oktober, mee laten draaien als oudsten, zijn de 

groepen erg groot en heeft de meerwaarde van deze ochtend geen zin meer. 

- De kleuterleerkrachten ervaren dit al een paar jaar en stellen daarom voor om de 

woensdag als gewone dag te draaien. Een voordeel hierbij is ook dat de kinderen 

maximaal twee juffen hebben en gewoon in hun eigen klas kunnen blijven.  

- Dennis vraagt of het niet teveel is voor de jongsten. Karen geeft aan dat vierjarigen 

altijd een dag thuisblijven mogen blijven als blijkt dat het teveel voor hen is. Dit was altijd 

al zo en gaat in overleg met de leerkracht. 

- De oudergeleding stemt ermee in dat we vanaf augustus 2020 alle kleuters op 

woensdag naar school laten komen. 

 

 

4. Nieuw MR-lid 

- Ton gaat ons helaas na dit jaar verlaten in de MR. Hij heeft een oproep gedaan naar de 

collega’s. Er hebben zich vier kandidaten aangemeld: {aangepast…}. Er moeten dus 

verkiezingen komen. Wendy vraagt de kandidaten om zich in een paar regels te presenteren 

waarom zijn in de MR willen. 

- Nu er meerdere kandidaten zijn, zullen we ook een rooster van aftreden moeten opstellen. 

Wendy, Doesjka en Karen zullen dit samen bespreken. 

- Hierop aansluitend geeft Nita aan dat ze uit de GMR stapt. Ze voelt zich meerdere keren 

onvoldoende gehoord, terwijl ze wel veel tijd in het bestuderen van de stukken steekt. Ze 

vraagt of Hans haar wil opvolgen. Hans gaat er over nadenken. Wendy gaat er ook over 

nadenken of zij de plaats van Ton in de GMR overneemt. Doesjka heeft aangegeven dat zij 

dan weer het voorzitterschap op zich wil nemen. 

 

5. Bouw 

- Karen heeft de tijdelijke huisvesting aan de Gantellaan weer bij de gemeente 

neergelegd. Ze komt er niet uit met de Ackerweide. 

- Twee aannemers hebben afgelopen week gekeken op school naar de werkzaamheden 

en moeten zich presenteren aan de architect. Deze neemt (12 juni) een besluit wie de 

opdracht aan het hoofdgebouw krijgt. 

- Zoals het er nu naar uitziet, zullen we een paar weken uitlopen na de zomervakantie. 

Bepaalde materialen kunnen waarschijnlijk niet op tijd geleverd worden, waardoor er 

helaas vertraging op loopt. 

- Wanneer er gesloopt gaat worden is ook nog niet helemaal bekend. Streven was wel in 

de zomervakantie. Mocht dit niet lukken, dan wil Karen wel al vanaf augustus op de 

Gantellaan zitten. Ook dus als de Robbedoesj nog niet is afgebroken. 

 

6. MR-reglement en huishoudelijk reglement 

- Deze komt volgende keer weer op de agenda 

- Verzoek om dit voor te bereiden. 

 

7. Rondvraag 

- Geen 

- De volgende vergadering wordt een week opgeschoven naar 1 juli 20.00 uur. 

 


