
MR Notulen  

Datum: 1 juli 2020, aanvang 20.00 

 

Aanwezig: Wendy van Dam (vz en P), Doesjka Hoogenberg (P), Ton van den Broek (P), Hans de 

Weerd (notulist) (O), Nita Graafland (O), Dennis Woltman (O), Karen de Groot (dir.) 

Toehoorders: PS (P) gast/toehoorder, JG (O) voor agenda punt 5 gelijke dagen model, JdG (O) 
voor agenda punt 5 gelijke dagen model 

 

 

1.Opening/ vaststellen agenda 

Wendy heet Pathaëlla welkom. Zij zal vanaf na de zomervakantie Ton vervangen als MR lid 
namens het personeel. 

 

2. Mededelingen / ingekomen stukken / post 

N.v.t.  

 

3.Vaststellen notulen vorige vergadering (Doesjka) 
Nita geeft aan dat in de notulen bij het agendapunt 5 gelijke dagen model graag wil hebben 
toegevoegd dat gezien de Corona crisis de timing van de raadpleging ongelukkig is en ze daar 
moeite mee had. 

 

4.Agendapunten 

MR reglement 

MR besluit dit reglement vast te stellen. 

MR huishoudelijk reglement 
Dit standaard reglement moet vertaald worden naar de situatie van de Mariaschool. Besloten 
wordt dit te agenderen voor de volgende MR vergadering. 
 
IKC en bouw 
Lokalen aan de Gantellaan komen pas laat beschikbaar, maar past nog wel binnen de planning. 
De hoop is dat in de vakantie al twee extra lokalen zijn gebouwd en gebruikt kunnen worden. 
Kans hierop is klein. Daarom is er een alternatieve indeling om het nieuwe schooljaar toch goed 
te kunnen starten. 
 
5 Gelijke dagen model 
Het onderwerp is als bespreekpunt geagendeerd. De feitelijke inhoudelijk bespreking en 

afweging vindt pas plaats nadat de ouder peiling is afgerond en de opmerkingen zijn 

geïnventariseerd. Het agendapunt is kort besproken voor aanvang van de toehoorders. Nita 

vindt dit verwonderlijk, omdat deze ouders erbij wilden zijn. De overige MR leden geven aan 

dat er niets bijzonders besproken is.Nita kan zich daar in het kader van transparantie niet in 

vinden en blijft bij het standpunt dat als er een punt op de agenda staat waarvoor ouders zich 

expliciet hebben ingeschreven, dit punt dan alleen besproken kan worden met die groep ouders 

erbij onafhankelijk of er wat bijzonders besproken is of niet.    

Bij dit agendapunt zijn er twee toehoorders die graag hun zienswijze wilde aangeven en als 

toehoorder aanwezig zijn. 



Toehoorder gaf in een bevlogen betoog aan dat de, juist in deze moeilijke Corona tijd zij niet 

in staat was een weloverwogen keuze te kunnen maken, met de informatie die aan haar 

beschikbaar gesteld was en dat daar in de webinar ook geen ruimte voor was. Daarnaast had 

zij een aan aantal inhoudelijke vragen via de mail gesteld, waarop ze nog antwoorden vanuit 

de MR en of de Maria School verwachtte. 

Toehoorder gaf aan dat in de mogelijkheid voor ouders ontbrak om de extra kosten voor de 

NSO te kunnen berekenen. Toehoorder gaf aan hier zelf met Skippy Pepijn contact over gehad 

te hebben. Resultaat hiervan was dat Skippy een rekentool beschikbaar gesteld heeft. Deze is 

door een misverstand zowel vanuit Skippy als de Mariaschool niet meer op een juiste manier 

bij de ouders terecht gekomen. 

Tweede punt betrof de raadpleging zelf  en een gezin dat had aangegeven 2 formulieren 

gekregen te hebben. Dit verbaasde haar en ze vroeg zich af of dit vaker fout is gegaan. 

De MR bedankt beide ouders voor hun bijdrage en betrokkenheid. In deze fase van proces, kon 

er maar beperkt inhoudelijk worden teruggekoppeld, maar in nadere afweging wordt de input 

zeker meegenomen. 

Ten eerste is aangegeven dat we zo goed als mogelijk op de vragen in de mail antwoord zullen 

geven. 

Ten aanzien van de dubbel uitgereikte formulieren, geeft Karin aan dat dit een persoonlijke  

administratieve fout geweest is geweest en dat  direct na het constateren  hiervan er een extra 

controle van alle lijsten heeft plaatsgevonden. Waarna de conclusie getrokken is dat het om 

enkelen incidenten ging. 

Ten behoeve van het verslag is het goed aan te geven dat, de korte zakelijke weergave van 

hun bijdrage, in deze notulen, onvoldoende recht doet aan de inbreng van beide toehoorders, 

maar een letterlijke weergave ook niet mogelijk is.  

Rooster van aftreden 
Het rooster is bijgevoegd. Of het hoe dit tot nieuwe verkiezingen leidt bepalen we na de 
zomer. 
 
Plannen nieuwe vergaderdata 
Wendy zal naar aanleiding van de jaarplanning GMR een voorstel voor een jaarplanning MR 

rondsturen. Hans geeft aan dat ter voorbereiding op de 1e vergadering kort na de zomer bij 

elkaar te komen om de uitkomst van de ouderraadpleging te bespreken. Dit zal dan geen 

vergadering zijn, maar een bijeenkomst. Nita geeft aan dat als we de procedure volgen dit een 

openbare vergadering moet zijn en dat het niet besloten kan zijn onder de noemer 

bijeenkomst. Met elkaar besloten dat het wel praktisch is om alle opmerkingen in kaart te 

brengen, voordat wij hierover kunnen vergaderen. Het is dus wel prettig is om bij elkaar te 

komen om dit te verzamelen in een document alvorens wij over de opmerkingen gaan praten in 

een openbare vergadering.  

 

5.Terugkoppeling GMR 

Ton koppelt terug.  
Het jaarverslag is besproken. Hier was men positief over. 
Het gesprek met de raad van toezicht heeft plaatsgevonden, waarin veel waardering voor 
aanpak rondom Corona is uitgesproken. 
Er is een vacature gemeld voor de functie vertrouwenspersoon.  
Het was Ton zijn laatste GMR, hij zal de GMR nog informeren over de nieuwe leden vanuit de 

Mariaschool. Wendy en Hans zouden de nieuwe GMR leden zijn, maar i.v.m. het feit dat er 

nieuwe verkiezingen moeten komen is het praktisch als Nita dit nog even blijft doen in 



afwachting of Hans herkozen wordt. Als hij herkozen wordt dan kan hij in de GMR, tenzij een 

andere gekozen ouder dit ook leuk vindt.  

 

6.Actiepuntenlijst 

Nvt 

 
7.Rondvraag 
Nita vraagt of het mogelijk is ouders op het plein toe te laten. Zij heeft de RIVM gevraagd 
waarom de ouders op de stoep moeten wachten bij het halen en brengen terwijl het 
schoolplein groter is en het verkeerstechnisch gezien bovendien veiliger is, Gelet op het 
antwoord van het RIVM zou wachten op het schoolplein zondermeer kunnen en veiliger zijn. 
Aangezien het hier gaat om een veiligheidsaspect heeft de mr in deze adviesrecht aan de 
directie. Gezien de korte periode tot aan de zomervakantie wordt door de meerderheid 
besloten de huidige regels niet meer aan te passen. 

 

8.Afsluiting met borrel en afscheid Ton  

 


