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1. Samenstelling Medezeggenschapsraad 

In de Medezeggenschapsraad (MR) van Mariaschool Pijnacker hebben drie ouders en drie 
leerkrachten zitting. De samenstelling van de MR bij de start van schooljaar 2019-2020 is als 
volgt: 

Oudergeleding: Leerkrachtengeleding:  

Hans de Weerd Ton van de Broek 

Nita Graafland Doesjka Hoogenberg 

Dennis Woltman Wendy van Dam (voorzitter) 

  

 

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van SKOP zijn er 2 
vertegenwoordigers vanuit de MR; 1 ouder en 1 leerkracht.  

Dit schooljaar zijn dat Nita Graafland en Ton van den Broek. Zij wonen de GMR-
vergaderingen bij en brengen daarvan verslag uit tijdens de MR-vergaderingen. 
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2. Activiteiten 

De MR heeft dit schooljaar 8 keer vergaderd en wel op de volgende data: 

- woensdag 2 oktober 2019 

- woensdag 20 november 2019 

- woensdag 15 januari 2020 

- woensdag 18 maart 2020 

- woensdag 22 april 2020 (online) 

-  woensdag 13 mei 2020 (online) 

- woensdag 27 mei 2020 

- woensdag 1 juli 2020  
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3. Onderwerpen op de agenda 
 

Formatie 

De MR heeft gesproken over de formatie, in het schooljaar 2020 – 2021 waren er geen 

wijzigingen wat betreft het aantal groepen.  De vastgestelde formatie werd gehandhaafd. 

 

Huisvesting  

Het bijgebouw van de Mariaschool dient vervangen te worden door vaste bouw. Hierover 

zijn afspraken gemaakt met de gemeente. Er zou aanvankelijk in het schooljaar 2019-2020 

gestart worden met de bouw. Door omstandigheden is in het schooljaarjaar 2020-2021 

gestart met de bouw. Hierdoor is de huisvesting een steeds terugkerend onderwerp op de 

agenda geweest. Vanuit de gemeente en SKOP is druk uitgeoefend om met een definitief 

plan te komen. Na het definitieve plan kon er een aanbesteding worden opgemaakt, waarna 

er een aannemer kon worden gezocht die spoedig met de bouw zou kunnen beginnen. De 

Wethouder (onderwijs) gaf aan dat er op 18 juli 2020 zou kunnen worden gesloopt, waarna 

er met de nieuwbouw kon worden begonnen. Op 16 en 17 juli 2020 zijn er twee studiedagen 

ingepland voor de verhuizing. Een verhuiscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van 

Skippy/Pepijn en de Mariaschool hadden een verhuisplan opgesteld. SKOP heeft voor de 

Mariaschool 6 lokalen aangevraagd aan de Gantellaan ten behoeve van onderwijs 

gedurende de bouwperiode. Deze aanvraag is gehonoreerd. Naast huisvesting voor de 

groepen 5, 6 en 7 aan de Gantellaan zullen er groepen geplaatst worden in de nu 

leegstaande lokalen van het hoofdgebouw. 

 
Mr reglement skop en huishoudelijk reglement 
De MR heeft het MR reglement en het huishoudelijk reglement doorgenomen, is akkoord 
gegaan met het SKOP-MR reglement en spreken af om het huishoudelijk reglement in het 
schooljaar 2020-2021 op de agenda te plaatsen. 
 
Ouder-raadpleging over het  5-gelijke-dagen-model 
De directie heeft sinds het schooljaar 2018-2019 het voornemen geuit om bij overgang in het 
nieuwe schoolgebouw, waarbij het schoolgebouw de functie krijgt van een Integraal Kind 
Centrum, over te stappen van het klassieke schoolrooster naar het vijf-gelijke-dagen model. 
Binnen het team werd een eerste peiling gedaan in november 2019 , dit deed de 
MR(docentgeleding) inzien dat er behoefte was aan meer informatie. De teamgeleding van 
de MR heeft hierop een inventarisatie onder de teamleden gedaan over het gekozen model, 
de overgrote meerderheid van het team kon zich vinden in het vijf-gelijke-dagen model. 
Besloten werd daarom om de andere modellen niet verder te onderzoeken en een 
teambijeenkomst te organiseren over dit onderwerp waarbij collega’s van andere scholen uit 
werden genodigd die met het vijf-gelijke-dagen model werken. Binnen de MR werd 
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besproken hoe de ouders zouden worden geraadpleegd. De MR besloot om een 
informatieavond te organiseren in maart 2020. Deze bijeenkomst kon vanwege covid-19 
geen doorgang vinden. Vervolgens heeft de MR  besloten om een Webinar te organiseren in 
samenwerking met instituut Leeuwendaal en daarna de ouders te raadplegen middels een 
formulier. Op het formulier konden de ouders aangeven of ze voor of tegen het vijf-gelijke-
dagen model zijn. Daarnaast konden de ouders hun opmerkingen of vragen stellen op het 
formulier. Om te voorkomen dat er neutrale formuleren ingeleverd zouden worden.  
De raadpleging is in juli 2020 gehouden. De uitwerking van de raadpleging is gesteld in het 
schooljaar 2020-2021. 
 
Leerlingenraad  
Ton heeft het plan voor en leerlingenraad uitgewerkt. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 
konden hieraan deelnemen. Per groep stelden kinderen zich beschikbaar hiervoor en de 
andere kinderen mochten kiezen. Er werd een leerlingenraad gekozen en zij kwamen 
eenmaal bij elkaar om te vergaderen. Daarna is dit door covid-19 helaas stil komen te liggen, 
maar dit zal in het nieuwe jaar weer worden opgepakt. 
 
Covid-19 
Na de lockdown, is er met de MR gesproken over de gang van zaken tijdens het 
afstandsonderwijs. Ook is het plan voor de heropening van de scholen aan de MR 
voorgelegd. De MR heeft ingestemd met een voorstel van de directie om de schooltijden aan 
te passen voor de heropening van de scholen. De instemming voorzag in het tijdelijk 
hanteren van het vijf-gelijke-dagen-model.. 
 
Nieuwe adjunct-directeur  
De directie heeft een verzoek ingediend om het managementsysteem aan te passen. De 
directie had behoefte aan ondersteuning door het wegvallen van bouwcoördinatoren.. Er is 
een benoemingsadviescommissie samengesteld waarin de MR vertegenwoordigd was. 
Er werden 4 kandidaten uitgenodigd voor een onlinepresentatie, uiteindelijk werd er 
unaniem gekozen voor dezelfde kandidaat, Monique Seinen. Monique zal vanaf het 
schooljaar 2020-2021 het directieteam van de Mariaschool versterken. 
 
Kleuterwoensdag 
De directie heeft te kennen gegeven dat de leerkrachten van groep 1 en 2 hadden 
aangegeven dat de oudste kleutergroepen op de woensdag te vol waren, hierdoor ging het 
doel van deze ochtend verloren. De leerkrachten zouden graag zien dat alle kinderen op de 
woensdagen naar school kunnen.  

 
 
De MR heeft haar instemming verleend aan onderstaande verslagen/documenten: 

- Schoolplan  

- Jaarverslag SKOP 

- Jaarverslag Mariaschool 

- Begroting 
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