
MR Notulen  

Datum: woensdag 14 oktober 2020 

Aanwezig: Doesjka, Wendy, Pathaëlla, Dennis, Hans, Nita 

       Karen (directie), Monique (directie), Henk (SKOP directie) 

       Toehoorders: JdG (O), JG (O), HH (O) 

 

1.Opening/ vaststellen agenda   

Nita kaart aan dat er mailverkeer is geweest. Fijn als Henk bij het besloten gedeelte is, maar 

niet bij de gehele vergadering. Belang is in openheid vergaderen. Bevoegd gezag hoort daar 

niet bij te zitten. Alleen op verzoek van de MR.  

Henk geeft aan zich zorgen te maken.  

Hans zegt dat het niet verkeerd is dat iemand toehoorder is. Openheid is er. We merken dat er 

frictie is. Juist dat vind hij wel belangrijk om in een besloten gedeelte te bespreken en niet in 

het openbaar. Excuus naar de toehorende ouders. Zorgen inhoudelijk dus benoemen in besloten 

gedeelte. Hans vindt het prima als iedereen blijft.  

Nita zegt dat wij een controlerende rol hebben. Dat is de reden op haar nadrukkelijkheid.  

Dennis geeft aan dat het nooit een probleem is geweest dat directie er bij zat.  

Nita voelt zich niet veilig met 3 man directie. Er is nooit iets aan de orde geweest waarbij iets 

heel belangrijks aan de orde kwam zoals nu met het vijf-gelijke-dagen model. Nu wel en 

daarom is ze juist zo kritisch.  

Dennis vindt kritisch zijn niet erg. We moeten wel kijken waar de hyaten zitten. We lopen zo 

vast.  

Nita zit al drie jaar in de MR. Geeft aan dat ze altijd al gevraagd heeft naar het MR 

Regelement. Niemand heeft het ooit doorgenomen. Zij zelf ook niet. Er is ook nog nooit een 

dergelijk onderwerp als het vijf-gelijke-dagen model aan de orde geweest waar zo kritisch naar 

gekeken moest worden. Zij wil dat de MR op de juiste wijze procedure volgt en dat het MR 

regelement goed gelezen wordt.  

Hans geeft aan dat het fijn is dat ze kritisch is. Hij vindt het wel goed hoe we nu bezig zijn. Er 

zijn gesprekken gevoerd over wat er voorheen gebeurd is, dus Nita hoeft zich niet onveilig te 

voelen.  

 

Doel is constructief bezig zijn en met elkaar.  

Wendy zegt dat Henk hier niet zou zitten als het soepel zou verlopen. Er is een aanleiding toe. 

Henk wil graag wat zeggen. Mag in het besloten gedeelte. Hans vindt dat het kan, maar Nita 

voelt zich er niet prettig bij. Henk mag wel blijven zitten, maar zal wachten tot het besloten 

gedeelte.  

 

2.Mededelingen/ ingekomen stukken/ post 

Monique geeft aan dat ze dit jaar gestart is als adjunct directeur. Zij is werkzaam geweest op 

de Waterlelie. Ze heeft altijd gewerkt als bovenbouw leerkracht en wilde uiteindelijk meer.  

Toen is ze de master SEN gaan doen. Volgde een kweekvijver met opleiding tot directeur. Ze 

was op haar vorige school eerst MR lid en vervolgens voorzitter van de MR. Ook is ze 



bovenbouw coördinator geweest. Het laatste halfjaar IB en nu hier. Ze is erg blij met haar 

keuze. Het bevalt goed op de Mariaschool.  

Pathaëlla biedt excuses aan voor het niet plaatsen van de agenda. Wel op tijd erop gezet, maar 

niet op publiceren gedrukt. De nieuwe website werkt net anders dan de oude en heeft 

daardoor iets over het hoofd gezien. Daarnaast stelt ze voor om alle documenten in een zelfde 

format te zetten, zodat het er allemaal professioneel uitziet op de website.  

 

3.Vaststellen notulen  

Vergadering hans 1 juli:  

Er zijn een paar kleine aanpassingen gedaan in de notulen van 1 juli.   

 

Vergadering 30 september:  

Namen aanpassen AVG  

 

Er ontbreken nog wat belangrijke punten. Notulen aanvullen en naar Dennis sturen.  

Eerste punten bij ‘mededelingen Karen’ heeft Pathaëlla genoemd. Ook naar Dennis sturen om 

aan te passen in de notulen.  

 

4.Terugkoppeling GMR  

Vergadering gehad via teams, ging over corona, hoe het op andere scholen was gegaan. Vraag 

aan MR of er behoefte is voor een cursus. Moet dit voor een bepaalde datum? We wachten tot 

de nieuwe OMR is gekozen en bepalen dan of wij een cursus nodig hebben.  

 

5.Agendapunten  

Jaarverslag:  

Karen heeft geen opmerkingen gekregen. Doesjka zag een paar lettertjes of puntjes die 

vergeten waren. Laatste punten nog naar Karen mailen, graag voor 30 oktober.  

Jaarverslag MR:  

Nita heeft al het een en ander aangepast. Was volgens Wendy oke. Kan op de site met de 

aanpassingen erop. Dennis geeft ook wat aanpassingen aan Wendy door.  

Overblijftekorten medewerkers:  

Lastig om mensen te vinden. Graag de oren en ogen open houden. Tot nu toe leveren oproepjes 

geen nieuwe mensen op. Hebben wij ideeën? Een ouder heeft een offerte doorgestuurd van een 

bedrijf (soort van team4talent). Karen heeft hier naar gekeken. Heeft wel consequenties voor 

de overblijfkosten. SkippyPepijn kost ook geld. Nu wordt zelfs het onderwijspersoneel ingezet. 

Nita vraagt wat overblijf oplevert? Volgens Dennis zit er geen marge in. Karen komt hier op 

terug. Zij geeft aan dat op een collegaschool de overblijf 3,50 per leerling kost. Deze school 

maakt volledig gebruik van de diensten van SkippyPepijn.   

 

Op dit moment blijven vrijwel alle kinderen over. Wij zitten nu dagelijks 3 ingehuurde Skippy 

Pepijn collega’s in en  3 collega’s van school. Als iemand ziek is dan stort het kaartenhuis in. 

Directie zal t.z.t. een kostenplaatje van externen voorleggen en wat de opbrengsten nu zijn en 

wat het gaat kosten.  

5 gelijke dagenmodel: 

De vorige vergadering hebben wij  gekeken naar wat de vragen zijn en hoe nu verder. De 



directie en PMR hebben gezamenlijk antwoorden gegeven op de onduidelijkheden in een 

nieuwsbrief die komende vrijdag uit gaat. De nieuwsbrief heeft de OMR ook mogen ontvangen 

om nog reactie op te geven.   

Nita geeft aan dat de overwegingen van de directie mooi ingeleid worden en wat er beoogd 

wordt met het vijf gelijke dagenmodel.  

Waar het begint met vanzelfsprekend (een na laatste alinea)… een korte pauze, de kosten van 

de NSO. In onze vergaderingen hebben wij er over vergaderd dat de pauze gewoon 30 min is. 

Dat klopt ook, de middag pauze is 30 minuten. De kosten van de NSO kun je niet aan 

tegemoetkomen geeft Nita aan. Karen zegt er staat als tegemoetkomen aan de genoemde 

aandachtspunten. Ze kan bepaalde bezwaren wegnemen, maar bepaalde dingen zijn een feit. 

Nita geeft aan dat de pauze een half uur een feit is. Uitgangspunt 5gelijke dagenmodel  is 

30minuten pauze. Dat klopt, maar het is 30 minuten middag pauze (15 eten, 15 buiten spelen 

en in de ochtend is dit ook zo). Voor de kleuters werkt dit anders, omdat hun buiten spelen in 

de onderwijstijd valt.  

Nita noemt ook het wegvallen van de woensdagmiddag en het meer tijd na schooltijd voor 

sport. Dit klopt niet omdat sportverenigingen zich er nog niet op aanpassen.  

Zin na ‘echter’ slaat dit op onze overblijf? Kosten gaan aanzienlijk toenemen. Directie durft 

het precieze bedrag niet te zeggen, maar in Delfgauw is de overblijf met betaald 

overblijfpersoneel 3,50 per leerling per keer. In de nieuwsbrief komt te staan rekening 

houdend met 3,50.  

 

NSO: is er contact geweest? Dat heeft de directie gedaan. Met Ziezoo en SkippyPepijn is 

gesproken. Beiden partijen kunnen een aanbod geven van 2 uur (14.00 – 16.00). Mogelijk zijn er 

ouders die dat willen gebruiken omdat ze nu tot bijv. half 4 werken en hun kind op 4 uur op 

kunnen halen. Maar Ziezoo en SkippyPepijn willen eerst weten hoeveel mensen dit afnemen 

voordat ze dit echt aanbieden. SkippyPepijn geeft aan dat het een tijdelijk aanbod is, voor 

ouders om te overbruggen. Beide partijen willen het uitproberen en evalueren.  

Karen vraagt of er in de nieuwsbrief gezet moet worden dat het voorgenomen besluit is 

voorgelegd in de vergadering bij de MR. Ja. 

Vanuit de PMR wordt aangegeven dat er een raadpleging is gedaan onder het personeel. 5 

personeelsleden zijn tegen het vijf gelijke dagen model, maar 2 ervan zeggen wel dat voor de 

Mariaschool beter is als het wel ingevoerd wordt. 3 collega’s willen het niet.    

Nita vraagt hoe we het proces nu verder gaan. Gaan we dit onder de huidige MR afhandelen?  

Er staat een tijd van 5 weken voor instemming van het voorgenomen besluit. Zowel  de PMR als 

OMR moeten dan een conclusie hebben. Personeel wordt gevraagd naar wijziging werktijden, 

oudergeleding naar wijziging schooltijden. Uiterlijk 10 november komen wij met een reactie. 

Dit zal zijn ja, nee of nader onderzoek. Dit zullen wij nog doen in de huidige MR samenstelling.  

 

Spreekrecht toehoorder JdG:  

Ze wil graag terugkomen op de vorige vergadering. Ze was zeer verrast dat Leeuwendaal 

aansloot, dit stond niet op de agenda. Ze geeft dat aan, omdat ze het jammer vindt dat de 

openbaarheid er niet is. Ze mist openheid. transparantie en communicatie. Het vijf-gelijke-

dagen model is een behoorlijke wijziging in het beleid. Er zijn eenmaal ouders die het fijn 

vinden er van op de hoogte te zijn. Wellicht hadden ook andere ouders het fijn gevonden om 

bij de vergadering aan te sluiten. Een agenda laat op de website zetten maakt het voor ouders 

lastig om aan te kunnen sluiten. Dat is een gemiste kans. In de vorige vergadering was het een 

1  2 3’tje tussen een paar mensen, pas op het laatst werd er gesproken tussen de andere MR-

leden. Notulen zijn niet compleet. Het gaat haar niet om de uitkomst van het vijf gelijke 

dagenmodel, maar het  proces verloopt niet duidelijk. Er wordt continu iets anders gezegd. 



Communicatie naar ouders is slecht. De vraag is om 1 proces te voeren, open en transparant te 

zijn en de ouders daarin mee te nemen.  

Karen geeft als reactie dat zij met Doesjka contact met Leeuwendaal heeft opgenomen. Ze 

heeft gevraagd doen we dit goed? Leeuwendaal is vanaf het begin het begeleidende bedrijf 

geweest en zij geven aan dat we de goede stappen hebben genomen. Hij wilde helderheid 

geven en bood daarom aan om in de vergadering dingen toe te lichten zodat hij ons verder kon 

helpen. Hij heeft uitgesproken dat er geen foute dingen zijn gebeurd.  

Toehoorder geeft aan dat de vragen die Yoeri kreeg niet uit een voortraject waren maar uit 

een raadpleging. Er had veel meer informatie moeten komen naar ouders. Als 

onderwijspersoneel weet je wat het vijf-gelijke-dagen model inhoud en dat weet je als ouder 

niet. Ze vindt dan ook dat er nog een raadpleging moet komen, omdat er te weinig informatie 

was.  

 

De uitslag stond in de nieuwsbrief. Hier zijn geen reacties opgekomen van ouders. Het is 

jammer dat wij geen geluiden horen van ouders als ze zorgen hebben of het er niet mee eens 

zijn. Wellicht komen die geluiden nog.  

Dennis geeft aan dat er een paar jaar geleden al een peiling is geweest. Toen werd er gekozen 

om het niet te doen en door te blijven gaan met traditionele rooster. Er is toen ook besloten 

dat als er weer een peiling zou komen het alleen om een vijf gelijke dagen model zou gaan. Dit 

was de wens van de leerkrachten. De keuze is dan ook tussen het vijf gelijke dagenmodel en 

het traditionele rooster. Leerkrachten hebben een mening en alle ouders hebben een mening. 

Dan moet je tot een compromis komen.  

Pathaella geeft wel aan dat de leerkrachten zich zorgen maken. Met name de overblijf is nu 

echt een zorg. Er is te weinig overblijfpersoneel, we huren al mensen in en zelfs onze eigen 

collega’s worden ingezet. Dit zijn de onderwijsassistenten die wij nu ook bepaalde uren 

moeten missen in de klas als ondersteuning, omdat zij die uren als overblijf ingezet worden. 

Als iemand van het overblijfteam ziek is moet de eigen leerkracht de groep opvangen. Dit is nu 

ook al een paar keer gebeurd. Een leerkracht heeft dan geen pauze tot 15.15. 91 % van de 

leerkrachten is voor invoering. Om de reden van de overblijf, maar ook omdat ze andere 

voordelen zien.   

 

Dennis geeft aan dat ondanks dat heel veel personeel voor is, het nog niet wil zeggen dat wij 

nu dus definitief over gaan naar een vijf-gelijke-dagen model. Ook de mening van ouders telt 

mee en we moeten overwegen wat de beste keuze is.  

Verkiezingen   

Verkiezingsteksten zijn binnen. Deze mogen naar  Pathaëlla gestuurd worden. Zij maakt hier 

een nieuwsbrief van.  

  

De procedure voor de verkiezingen:  

Schriftelijke geheime stemming staat in het reglement.  

Een online stemming is ook niet AVG proof i.v.m. mailadressen. Er is toestemming van ouders 

nodig voor delen mailadressen dus dat is veel uitzoekwerk. 

Brievenbus op het plein was oplossing van andere school in GMR.  

Handmatig stemmen is de enige optie. Ieder gezin krijgt 1 stembriefje. Deze zal mee gaan met 

de oudste van het gezin  

Bij beiden ingangen moet een doos komen die niet open kan.  

Oudergeleding is verkiesbaar, dus logisch dat zij de stemmen niet tellen. Telling vragen aan 

Ton (leerkracht) en Wim (GMR). Wendy zal dit vragen.  

School regelt de stembiljetten. 26 oktober redden we niet om de stembiljetten klaar te 

hebben. Mary heeft daar dinsdag 27 oktober ook nog voor nodig. Er moet een stemformulier 



komen met 7 namen. Doesjka zal dit maken. Ouders moeten hun stem op 3 kandidaten geven. 

Alles t/m 3 kruisjes is goed, daarna, dus bij 4 kruisjes, is het stembiljet ongeldig.  

Woensdag 28 oktober stembiljet mee met oudste kind van het gezin (staat op  naam) 

Woensdag  4 november reminder  

Vrijdag 6 november sluiting. Dozen overhandigen aan Wim en Ton.  

Uiterlijk vrijdag 13 november uitslag.   

In de nieuwsbrief van 20 november wordt vermeld wie de nieuwe MR leden zijn. Dan volgt op 

25 november een vergadering met nieuwe MR leden.  

 

6.Actiepuntenlijst  

-Hans Notulen 1 juli aanpassen (laten lezen aan de toehoorders met spreekrecht) 

-Opmerkingen notulen 30 september naar Dennis sturen  

-Pathaella stuurt nieuw format voor de notulen door  

-Opmerkingen jaarverslag aan Karen doorgeven 

-Opmerkingen MR jaarverslag aan Wendy doorgeven  

-Pathaella zet het jaarverslag, MR jaarverslag en de notulen van 1 juli op de website als ze 

klaar zijn  

-Directie maakt kostenplaatje overblijf en neemt ook bedragen mee van externen  

-Aanpassingen maken in de nieuwsbrief 16 oktober 

-Dennis stuurt verkiezingsteksten naar Pathaella 

-Pathaella maakt de nieuwsbrief over de verkiezingen 

-Doesjka maakt stembiljet en zorgt dat dit bij Mary komt om de enveloppen gereed te maken 

-Bij beiden ingangen een doos (PMR) 

-Wendy vraagt Ton en Wim om te de stemmen te tellen  

-Dennis neemt contact op met de verkiesbare kandidaten over de opgestelde 

verkiezingsprocedure 

-Dennis stuurt een mail naar de toehoorders over de volgende vergadering 

7.Besloten gedeelte 

Volgende besloten vergadering: woe 4 nov 20.00  

Hans vraagt zich af of het niet beter is om de vergadering besloten te laten plaatsvinden. 

Waarom besloten?  Omdat wij dan die woensdag met elkaar in rustig, goed overleg kunnen 

bepalen wat het antwoord is op het voorgenomen besluit en hoe eventueel verder als wij 

verder zouden willen onderzoeken. Op vrijdag 6 november zullen alle ouders middels de 

nieuwsbrief op de hoogte worden gebracht van dit besluit. Wij willen dit graag anoniem doen, 

zodat wij zeker weten dat het besluit niet eerder al op het schoolplein besproken wordt. Wij 

willen iedereen tegelijk het antwoord kunnen geven. De directie heeft als eerste recht op een 

antwoord van de MR. Vijf van de zes MR leden zijn het hier mee eens. Nita ziet deze 

vergadering liever openbaar.  

 

8.Rondvraag 

Al iets bekend over het Sinterklaasviering? SKOP heeft besloten dat het roetveegpieten worden 

en volgt de lijn van het Sinterklaasjournaal.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


