
Concept verslag MR-vergadering Mariaschool Pijnacker 

Jaargang: 2019 – 2020 

Datum: 15 januari 2020 

Aanvang: 20.00 uur 

 

Aanwezig: 

Wendy van Dam (vz.) (P)       

Ton van den Broek (notulist) (P) 

Doesjka Hoogenberg (P)   notulist  

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. Er zijn geen extra 

agendapunten. 

2. Mededelingen / ingekomen stukken / post 

Mededelingen: 

- Ton meldt dat hij na dit jaar gaat stoppen met de MR en de GMR. Hij gaat volgend 

jaar minder werken en wil afbouwen. Jammer, maar we begrijpen het wel. Alvast 

dank voor je inzet de afgelopen jaren, Ton! We moeten dus op zoek naar een nieuw 

lid voor de personeelsgeleding, zowel voor de MR als de GMR. 

 

Post: 

- Info Mr tijdschrift 

- Cursusaanbod 

- N.a.v. dit laatste punt meldt Ton dat er donderdag 19 maart een avond m.b.t. de 

begroting is. Dennis en Hans geven aan dat ze hiernaartoe willen. Tijd en locatie 

volgt nog t.z.t. 

 

3. Vaststellen notulen vorige vergadering 2 oktober 2019 

Notulen zijn goedgekeurd op een paar kleine spellingsfouten na. Deze worden verbeterd 

door Doesjka. 

 

4. Agendapunten te bespreken met de directeur 

- Ontwikkelingen managementteam: 

Karen geeft aan dat de twee bouwco’s hun taak hebben neer gelegd. Op zich was dit 

geen verassing voor haar, maar het tijdstip wel. Beiden hebben Karen op weg 

geholpen dit jaar en geven aan dat de taak van bouwco niet meer haalbaar is gezien 

hun privé-situatie. 

De taken van de bouwco’s komen nu m.n. bij de directie en de IB-ers te liggen. 

Gelukkig zijn er veel collega’s bereid om extra taken op zich te nemen. 

Karen gaat met het bestuur in overleg om te kijken hoe nu verder? 

 

 



- IKC en bouw: 

We krijgen 6 lokalen van de gemeente op de Gantellaan, twee boven de gymzaal en 

vier in het bijgebouw van de Ackerweide. 

Er is een verhuiscommissie samengesteld die een plan gaat maken m.b.t. de 

verhuizing. Hierbij wordt aan alles gedacht, meubels, spullen, contacten met 

externen, zoals schoonmaak, Skippy, ITS. Ook is er een enquête uitgegaan naar de 

collega’s met een aantal vragen, zoals welke groepen naar de Gantelllaan? Er komen 

verassende, goede ideeën uit, die meegenomen worden. Het is de bedoeling dat het 

plan voor de meivakantie af is. 

Tot maart kan er nog bezwaar worden aangetekend m.b.t. de bouw, maar de 

verwachting is toch dat we met de zomervakantie gaan beginnen. Na de 

zomervakantie moeten er zelfs al lokalen aan het hoofdgebouw zijn aangebouwd! 

 

- Jaarverslag: 

Het jaarverslag ziet er goed uit. Geen inhoudelijke opmerkingen. 

 

- Begroting: 

De begroting is al in de GMR goedgekeurd, dus we zijn eigenlijk te laat met dit punt. 

Hans geeft aan dat hij weinig kan met de manier waarop wij de begroting krijgen. Hij 

wil graag cijfers vergelijken met andere jaren en bijvoorbeeld weten wat het effect is 

van het IKC op de begroting. Dat valt niet te herleiden op deze manier. Dit is nu 

natuurlijk ook lastig te begroten. 

Karen neemt Hans zijn bezwaren mee voor de volgende keer. 

 

- 5 – gelijke dagen: 

Zoals afgesproken zijn Wendy en Ton langs alle collega’s geweest m.b.t. het 5 – 

gelijke dagen model. Bijna alle collega’s gaan voor deze vorm als we op iets anders 

over gaan. Dus er wordt niet meer gekeken naar andere modellen. Wel komt er in 

maart een teamvergadering voor alle collega’s om over dit onderwerp te praten en 

kunnen er vragen gesteld worden. Er zullen dan ook een aantal externen komen, 

zowel voor- als tegenstanders van dit model. Daarna zal de vraag gesteld worden, 

ben je voor of tegen invoering. Geen neutrale stemmen dus, want die zijn lastig te 

tellen, omdat je die zowel bij de voor- als tegenstanders kan mee laten tellen. 

Hierna zal er nog voor de meivakantie een ouderenquête uit gaan met dezelfde 

vraagstelling, voor of tegen. De oudergeleding zou graag vooraf geïnformeerd willen 

worden hoe de teamvergadering is verlopen. Ook zou het goed zijn om voorafgaande 

aan de ouderenquête ook voor ouders een infoavond te plannen op zo’n zelfde 

manier. Op deze manier geven we ook de ouders de gelegenheid om informatie te 

verkrijgen alvorens zij hun stem uitbrengen. 

Karen geeft ook nog aan dat ze minimaal een jaar van tevoren ouders op de hoogte 

moet stellen over een verandering in schooltijden. 

 

- Leerlingenraad: 

In het verleden is het oprichten van een leerlingenraad wel eens geopperd, maar dat 

is nooit van de grond gekomen, Ton heeft dit nu opgepakt en heeft de leerkrachten 

van informatie voorzien. Dit valt ook onder ons burgerschapsonderwijs, dus het lijkt 

ons een goed idee om hiermee te starten. Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen 

hierin zitting nemen. 



Voorafgaande zal de leerkracht alles precies uitleggen en kunnen leerlingen zich 

verkiesbaar stellen. Hiervoor moeten zij zich ook presenteren. Het is niet vrijblijvend, 

er wordt ook wat verwacht van deze leerlingen. Ton is voorzitter van de raad, 

daarnaast zal er nog een leerkracht zitting nemen, en uit elke klas een 

vertegenwoordiger. Het is de bedoeling dat er vier keer per jaar wordt vergaderd en 

dat haalbare ideeën ook echt meegenomen worden naar de directie. Ook zullen deze 

leerlingen bij diverse activiteiten of onderwerpen betrokken worden. 

De oudergeleding vindt het een goed plan en stelt nog een paar kritische vragen die 

Ton mee zal nemen naar de vergadering voorafgaande aan dit geheel. 

De eerste vergadering van de leerlingenraad staat al op 13 maart a.s. gepland! 

 

- Staking: 

We gaan inderdaad staken op 30 en 31 januari a.s. Karen vraagt de oudergeleding of 

ze op tijd was met melden. Het had misschien iets eerder gekund, maar ouders 

hebben in de media hier al eerder over gehoord en konden er dus al rekening mee 

houden. 

 

5. Terugkoppeling GMR 

Ton geeft een update van de afgelopen vergadering. Er zijn veel punten besproken, o.a. 

de begroting, invulling werkdrukgelden op de diverse scholen, de risico’s m.b.t. het 

leraren te kort, etc. Binnen SKOP zit er een lichte groei in leerlingenaantal. 

 

6. Actiepuntenlijst 

Nieuwe actiepunten zijn: 

- Onderhoud Dropbox: notulen 20 nov. 2019 en INFO MR Dennis 

- Notulen MR-vergadering 15 januari 2020   Doesjka 

- Notulen MR-vergadering 20 november 2019 verbeteren Doesjka 

- Extra Teamvergadering voorbereiden    Ton, Wendy en Karen 

- Voorbereiding communicatie richting ouders 

m.b.t. het 5 – gelijke dagen model    Karen 

 

 

7. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. 

 


