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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 was bij de start van 
schooljaar 2020-2021 tot 25 november 2020 als volgt: 
 
Oudergeleding:   Personeelsgeleding:  
- Hans de Weerd   - Doesjka Hoogenberg (voorzitter) 
- Nita Graafland   - Wendy van Dam 
- Dennis Woltman   - Pathaëlla Steijger (notulist)  
 
 
 
Na de verkiezingen van oktober 2020 is de oudergeleding per 25 november 2020 
deels veranderd:  
 
- Dennis Woltman 
- Nita Graafland 
- Diane Andriessen 
 
 
 
De personeelsgeleding is na de verkiezingen van september 2020 hetzelfde 
gebleven. 
  
 
 
In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van SKOP zijn er twee 
vertegenwoordigers vanuit de MR: één ouder en één  leerkracht.  
 
Dit schooljaar vertegenwoordigden Nita Graafland (OMR) t/m november 2020 en 
Diane Andriessen (vanaf december 2020) en Wendy van Dam (PMR) de Mariaschool 
in de GMR. Zij wonen de GMR-vergaderingen bij en brengen daarvan verslag uit 
tijdens de MR-vergaderingen. 
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2. Activiteiten 
 
De MR is dit schooljaar 14 keer bij elkaar geweest op de volgende data: 
 
- woensdag 8 september 2020  

 
- woensdag 30 september 2020 
 
- woensdag 14 oktober 2020 
 
- woensdag 4 november 2020 
 besloten   
 
- woensdag 25 november 2020 
 
- woensdag 6 januari 2021 
 Online - besloten  
 
- maandag 25 januari 2021 
 Online 
 
- donderdag 4 februari 2021 
 Online – op verzoek van directie 
 
-  dinsdag 2 maart 2021 
 Online - op verzoek van directie 
 
-  woensdag 10 maart 2021 

Online - deels besloten  
 

- woensdag 31 maart 2021 
 Online - besloten - op verzoek van directeur / bestuurder 

 
- woensdag 21 april 2021 
 Online - op verzoek van directie  
 
- woensdag 26 mei 2021 
 Online 
 
- woensdag 30 juni 2021 
 
 
Bij alle openbare vergaderingen waren steeds toehoorders aanwezig.  
De directie, Karen de Groot en Monique Seinen, is meerdere keren bij (een gedeelte 
van) een vergadering aanwezig geweest om toelichting te geven. Daarnaast is de 
directeur / bestuurder, Henk Hooymans, twee keer aanwezig geweest. 
Esther Pleij, interim directeur, en Michael van Baarle, nieuwe directeur, zijn 
respectievelijk twee en één keer aanwezig geweest.  
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3. Onderwerpen op de agenda   
 
 
 

• Vijf-gelijke-dagen-model 
 
We zijn verder gegaan met de overweging van het vijf-gelijke-dagen-model.  
 
We hebben als MR een ouderraadpleging gehouden in juni 2020. Hierin zijn zeer 
waardevolle vragen en opmerkingen naar voren gekomen. Deze inkomende vragen 
en opmerkingen hebben we zorgvuldig behandeld en waar mogelijk en in 
samenspraak met directie beantwoord. Sommige vragen over de aanpassing in 
schooltijden zijn een feit en andere vragen en opmerkingen zullen aandacht blijven 
vragen gedurende het vervolg van het proces. 
De PMR heeft ook een peiling gehouden onder alle collega’s. Hieruit blijkt dat 91% 
voor het invoeren van het vijf-gelijke–dagen-model is. Enkele collega’s zouden het 
persoonlijk liever niet willen, maar stellen het schoolbelang voorop. Het draagvlak 
voor invoering is bij hen dus groot. De collega’s zijn van mening dat de invoering van 
het vijf-gelijke-dagen model voor veel rust binnen de school zal zorgen. Er zal een 
eenduidig pedagogisch klimaat zijn. Voor de kinderen zijn alle dagen hetzelfde en zij 
zien hierdoor geen wisselende gezichten. Ook zien de collega’s als voordeel dat zij in 
de middagen meer tijd hebben voor administratie, overleg en voorbereiding van het 
onderwijs. 
 
Tijdens het bespreken van de uitslagen, van zowel de ouderraadpleging als de 
personeelspeiling, hebben wij in een vergadering samen met Yoeri Sijl, van 
adviesbureau Leeuwendaal gekeken hoe het proces tot dan toe is verlopen. Tevens 
heeft hij ons van advies voorzien. 
Daarop volgend heeft de directie op 6 oktober 2020 een voorgenomen besluit met 
overweging bij de MR neergelegd: 
 
“Wijziging van het traditionele schooltijdenmodel, waarin een lunchpauze van vijf 
kwartier zit en de leerlingen tussen de middag naar huis gaan of overblijven en op 
woensdagmiddag vrij zijn, naar een vijf-gelijke-dagen-model waarop iedere 
schooldag om 8.30 uur begint en om 14.00 uur eindigt.”  
Ingangsdatum: per start schooljaar 2021-2022 
 
Deze hebben wij in een besloten vergadering op 4 november 2020 behandeld en wij 
hebben een antwoord richting de directie geformuleerd. 
Als MR hebben wij de gehele procedure nogmaals besproken en we hebben de nog 
nagekomen vragen / opmerkingen beantwoord. Het is een pittig proces geweest, met 
veel betrokkenheid van ouders. Gelukkig hebben we veel reacties en vragen 
ontvangen van ouders. Al deze reacties, zowel positief als negatief, hebben wij mee 
laten wegen in ons advies. Wetende dat het bij een grote verandering als het vijf-
gelijke-dagen-model, onmogelijk is om zowel de voor- als tegenstanders tevreden te 
stellen, hebben we in ons advies afgewogen of er in voldoende mate recht is gedaan 
aan de uitkomst van de ouderraadpleging en de daarin gestelde vragen en 
opmerkingen en de vragen die nog gesteld zijn naar aanleiding van het 
voorgenomen besluit.  
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Dit alles overziend heeft de OMR een stemming gedaan en deze stemming gaf geen 
unaniem antwoord. Binnen de OMR waren er twee ouders voor invoering van het vijf-
gelijke-dagen-model en één ouder van de OMR heeft zich onthouden van stemming. 
Als reden geeft dit lid aan zich niet te herkennen in het hiervoor geschetste proces. 
Hiermee is er een positief advies van de OMR op het invoeren van de wijziging in 
schooltijden (het vijf-gelijke-dagen-model), hoewel we het uiteraard betreuren dat we 
als OMR niet tot een eensluidend advies zijn gekomen. 
 
De PMR kent de grote zorgen m.b.t. de overblijf. Eigen personeel wordt ingeschakeld 
om de overblijf draaiende te houden. Dit is niet bevorderlijk, want het gaat ten koste 
van onderwijstijd. Doordat de kinderen eten met de eigen leerkracht in hun eigen 
klas, ontstaat er meer rust. Ook ziet de PMR dat een eenduidig pedagogisch klimaat, 
alle dagen hetzelfde, beter zal zijn voor de kinderen en het onderwijs. Als bijkomend 
voordeel geven de leerkrachten aan dat ze in de middag meer tijd hebben voor 
administratie, overleg en voorbereiding van het onderwijs. 
Dit alles meegenomen heeft de PMR unaniem doen besluiten voor invoering van het 
vijf-gelijke-dagen-model. 
 
 
Het standpunt van de MR m.b.t. het voorgestelde besluit vijf-gelijke-dagen-
model:  
De personeelsgeleding van de MR stemt WEL in met de wijziging van de 
veranderende werktijden als in het voorgenomen besluit is beschreven.  
De oudergeleding van de MR stemt WEL in met het wijzigingen van de schooltijden 
als in het voorgenomen besluit beschreven is. 
 
Schooljaar 2021-2022 gaat het vijf-gelijke-dagen-model van start. 
 
 
 

• Verkiezingen 
Zowel bij de personeels- als bij de oudergeleding zijn er verkiezingen gehouden. De 
termijnen waren verstreken van vijf van de zes leden. 
De personeelsgeleding is hetzelfde gebleven. Er waren geen andere kandidaten. 
Bij de oudergeleding waren zeven kandidaten, waaronder de drie zittende leden. 
Twee van de zittende leden zijn herkozen en een nieuwe kandidaat. De stemmen 
zijn geteld door Ton van der Broek (leerkracht Mariaschool) en Wim van Cruchten 
(leerkracht Keizerskroon en voorzitter GMR) onder toezicht oog van Mirjam de 
Jaeger (penningmeester OR). Alle kandidaten hebben na afloop een bloemetje 
gekregen voor hun kandidaatstelling. 
Eén te laat ingeleverd stembiljet is meegeteld, wat helaas voor onrust zorgde. De 
ouder van het betreffende stembiljet heeft aan de telcommissie haar stem(men) 
bekend gemaakt, waarnaar deze zijn gecorrigeerd in de einduitslag. 
Aan het MR reglement hebben wij een uitbreiding, een draaiboek, toegevoegd m.b.t. 
de verkiezingen om meer duidelijkheid te geven en om misverstanden te voorkomen. 
 
 
 
 
 



 
 

7 
 

 

• Huisvesting  
De huisvesting is een steeds terugkerend onderwerp op de agenda geweest.  
De Robbedoesj is in de zomervakantie 2020 gesloopt en het bouwterrein is van 
hekken voorzien. 
De verbouwing aan het hoofdgebouw liep vertraging op. Drie maanden later dan 
gepland, november 2020, konden we de drie nieuwe lokalen in gebruik nemen. 
Ook de nieuwbouw liep vertraging op. Alle plannen voor de bouw lagen klaar, maar 
door Corona is het klimaatsysteem opnieuw onder de loep genomen. Dit had 
gevolgen op de planning. We kunnen dus helaas niet in augustus 2021 met het IKC 
starten, wat wel gepland stond. We zullen nog minimaal een jaar gebruik moeten 
gaan maken van de Gantellaan 9. 
 
 
 

• Klacht 
Een drietal ouders heeft bij de landelijke klachtencommissie voor het bijzonder 
onderwijs (GCBO) op 29 december 2020 een klacht ingediend m.b.t. het proces van 
het vijf-gelijke-dagen-model. Zij menen dat dit niet volgens de juiste procedure is 
verlopen. 
De klacht is gericht tegen de directeur bestuurder, de directeur Mariaschool en de 
voorzitter van de MR.  Deze verweerders hebben schriftelijk gereageerd op de klacht. 
Daarop volgend is een online zitting geweest op 5 maart 2021. Alle partijen zijn 
gehoord en de GCBO heeft op 9 april 2021 uitspraak gedaan: De Commissie 
verklaart de klacht ongegrond, maar ziet wel aanleiding voor een aanbeveling aan 
het bevoegd gezag. Deze adviezen en wijze waarop hiermee omgegaan dient te 
worden, zijn door de directeur bestuurder gedeeld met de nieuwe directeur van de 
Mariaschool en deze zullen meegenomen worden in de toekomst. 
 
 
 

• Vertrek directeur 
Karen de Groot heeft in november aangegeven dat ze de Mariaschool gaat verlaten. 
Ze is verhuisd naar Amsterdam en het is niet haalbaar voor haar gezien de reistijd 
om te blijven. Wij betreuren dit zeer, maar begrijpen haar wel. 
Er is in november 2020 een procedure gestart naar een opvolger. In de BAC 
(benoemingsadviescommissie) zaten namens de MR, Dennis Woltman (OMR) en 
Doesjka Hoogenberg (PMR). I.v.m. Covid-19 vonden de eerste gesprekken online 
plaats in januari 2021. In maart zijn er drie kandidaten op school geweest om zich te 
oriënteren op de Mariaschool. Daarna vond een tweede, (gelukkig) fysieke 
gespreksronde plaats. Twee van de drie kandidaten hebben hieraan deelgenomen, 
één kandidaat had zich zelf terug getrokken. De BAC heeft hierna unaniem een 
voordracht gedaan aan de directeur / bestuurder die dit vervolgens aan de MR heeft 
voorgelegd. De MR heeft ingestemd met de keuze van de BAC en tevens ingestemd 
met de benoeming van de interim directeur Esther Pleij. 
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• MR huishoudelijk reglement 
We hebben het huishoudelijk reglement grondig doorgenomen en aanpassingen 
toegevoegd om meer duidelijkheid te verschaffen. Deze is aan de directie 
overhandigt en ook terug te vinden op de schoolsite. 
 
 
 

• Covid-19 
I.v.m. Covid-19 is er veel extra overleg geweest tussen de directie en de MR. Soms 
zijn wij op zeer korte termijn bij elkaar gekomen om nieuwe ontwikkelingen vanuit de 
regering te bespreken. Wij hebben met de directie meegedacht wat steeds de beste 
oplossing was voor school n.a.v. de berichtgeving in de verschillende 
persconferenties. 
 
 
 

• Formatie 

We hebben gesproken over de formatie. In het schooljaar 2021 – 2022 waren er 
geen wijzigingen wat betreft het aantal groepen. Alles schoof gewoon door. Wel heeft 
het personeel soms een andere werktijdfactor gekregen, omdat we over gaan op een 
vijf-gelijke-dagen-model. Dit is in goed overleg gegaan met de directie. 
We hebben afscheid genomen van de directeur Karen de Groot (voor de 
meivakantie) en van twee collega’s (in juli) die met pensioen gaan.  

 
 
 

• Verus 

De voorzitter heeft twee keer advies gevraag bij Verus, een juridische helpdesk voor 
het onderwijs: Een keer m.b.t. de verkiezingen en een keer m.b.t. het reglement. 
 

 
 

• Pauzes personeel 
De PMR heeft in overleg met de directie een plan gemaakt voor de pauzes van het 
personeel. Zij hebben daarbij twee opties uitgewerkt. Via een Forms kon elk 
personeelslid zijn keuze voorkeur kenbaar maken. Er is gekozen bij 2/3 meerderheid. 

 
 
 

• NPO gelden: 
Vanuit de overheid is geld beschikbaar gesteld om de achterstanden n.a.v. Covid 
weg te werken. De laatste vergadering heeft de directie een plan voor gelegd hoe om 
te gaan met deze gelden. Hierdoor kunnen we vanaf het begin van het schooljaar 
gelijk een goede start maken. Dit onderwerp zal komend jaar steeds op de agenda 
komen en besproken worden met de MR. 

 
 

 


