
MR Notulen  
Datum: woensdag 30 september 2020 
Aanwezig: Doesjka, Wendy, Pathaëlla, Dennis, Hans, Nita, Karen (directie) 
 Toehoorders: JdG (O) en JG (O) 
 Gast: Yoeri Sijl (adviseur over vijf-gelijke-dagen model van Leeuwendaal) 
 

1.Opening/ vaststellen agenda 
 
2.Mededelingen/ ingekomen stukken/ post 
Mededeling Karen: 
1. Jaarverslag: doornemen voor volgende vergadering en doorgeven aan directeur. 
2. Contact opgenomen met PO-raad: hoe zit het met het verstrijken van de zittingstermijn van de 

zittende leden. MR blijft gewoon in functie en blijft bevoegd om te handelen. Binnen 1 maand 
moeten er verkiezingen worden uitgeschreven. En dat is gebeurd. 

3. Tekort aan overblijfmoeders, oproep aan MR-leden om oren en ogen open te houden voor 
vrijwilligers. Er wordt de MR leden ook gevraagd naar ideeën. Hulpkreet directie, hoe lossen we 
dit op? Er wordt namelijk nu bij externe ingehuurd wat niet kostendekkend is. 

4. Bouw: voor de herfstvakantie kunnen de groepen 3 en 4 verhuizen naar de nieuwbouw die 
momenteel in aanbouw is aan de “achterkant” van de bestaande bouw. In de eerste week van 
november is de volgende bouwvergadering, dan hoort Karen meer over de “grote” bouw. 

5. Nieuwsbrief: 5-gelijke-dagen-model.  Gaf aan dat ze van verschillende ouders geluiden heeft 
gehoord met de vraag wat de uitkomst is. Zij vindt dat ouders en personeel recht hebben op de 
uitslag. 

 

3.Vaststellen notulen 
Dit punt schuiven door naar de volgende vergadering. 
 

4.Terugkoppeling GMR 
Geen nieuws te melden. 
 

5.Agendapunten 
 
Yoeri Sijl is een adviseur bij Leeuwendaal. Deze organisatie heeft voor de zomervakantie een webinar 
verzorgt over het vijf-gelijke-dagen-model Hij gaat met ons samen door alle stappen van het proces 
om te onderzoeken naar een wijzigingen in schooltijden. 
- Er is een Info-avond geweest middels een webinar over infoverstrekking aan ouders en team 

a.h.v. PowerPoint 
- Ouderraadpleging is geweest: MR meenemen in beraadslaging 
- Directeur neemt resultaten mee in overweging 
- PMR heeft instemming met betrekking tot arbeid- en rusttijden 
- OMR instemming vragen bij wijzigen schooltijden 
- Zaak dat we het instemmingsverzoek agenderen 
- Directeur: vragen om instemmingsverzoek middels een voorgenomen besluit, startdatum 

noemen, onderbouwing geven waarom instemming wordt gevraagd, op grond van wat? 
Zorgvuldig te werk gaan is van groot belang. Advies zou kunnen zijn aan de directie => nader 
onderzoek naar die en die punten. Heeft de MR een goed beeld van de vragen die er leven bij de 
ouders en leerkrachten. En dat de MR 5 weken de tijd heeft om daar dan antwoord op te geven. 
Er werd ook aangeraden om dit voor de kerstvakantie geheel rond te hebben, zodat ouders 
weten wat er gaat gebeuren en dingen kunnen regelen met hun werk of NSO etc. 

  



Communiceren over voorgenomen proces: 
Deze vergadering staat in het teken van info verzamelen met ouders en team! 
 
Planning: voor de zomer raadpleging geweest; 
 ouders en collega’s willen nu weten wat daaruit is gekomen; 
 advies: wacht daar niet te lang mee, geef duidelijkheid; 
 liever geen nieuwe stemming: je vaagt de positie van de MR weg! 
 directeur vraagt instemming aan zowel PMR en aan OMR. 
 
Nita: Invoeren nieuw model gekoppeld aan oplevering nieuw gebouw, waarom is die haast er. 
Antwoord: Het voelt als een natuurlijk moment en het punt is jaren geleden ook besproken en 
destijds besloten om te bekijken bij nieuwbouw of het interessant kan zijn. Daar de bouw steeds 
uitstel had met bouwen werd dit vraagstuk ook naar voren geschoven. Het komt dus niet uit de lucht 
vallen. 
 
Nita: geeft aan dat er geen onderzoek is gedaan, maar het was een ouderraadpleging. We zien het als 
een fase, daarom geen cijfers. Resultaten delen met ouders en team niet gebeurd.  
Antwoord: Dit is wel gebeurd in een stuk in de nieuwsbrief. 
Proceslijn is zo aan ouders gepresenteerd. We volgen nu niet de proceslijn. Het is een ingrijpende 
verandering met financiële gevolgen. Ouders hebben behoefte aan met elkaar te praten. Er was geen 
platform, geen schoolplein. 
 
Yoeri: “Je neemt alleen een voorgenomen besluit als je het gevoel hebt dat je een duidelijk beeld 
hebt van wat de ouders willen!!!!” 
- Informatief is gedegen geweest 
- MR initiatief rol: je kunt dingen suggereren aan directeur 
- Of je stemt in, of je onthoudt je van stemmen 
- Hoe zit het met de nee stemmers: Onderbouw? 
- Veel vragen over pauze: deze kan je eenvoudig uitwerken 
 
Nita: - Sportverenigingen passen tijden niet aan. PowerPoint was niet Pijnacker specifiek. 
 
Yoeri: - Hebben we genoeg info wat ouders vinden? Ja 
 - Zijn we dienstig geweest aan ouders met vragen? Ja 
 - Zijn er nog meer vragen die leven?  
 
Blikveld ouders: zitten zij te wachten op nieuwe raadpleging? Wat sluit daar het beste bij aan? 
We hebben de neiging om alleen naar degene die het meest kritisch te zijn te kijken. Mensen die 
tegen zijn. Er is draagvlak! Vergeet vooral deze mensen niet die wel voor zijn!!! 
Ouders/Collega’s zijn gebaat bij: Wanneer komt er duidelijkheid? 
 
Hans: - Alle vragen hebben we. Antwoorden kunnen we formuleren. 
 - Uitkomst op voorhand was dit. 
 - Tegenstemmers antwoord geven. 
 - Is dat voldoende om advies uit te brengen? 
 - Nu werken aan beantwoorden vragen. 
 - Formeel besluit vooruitschuiven is niet fijn voor achterban!  
 - Minimaal half jaar, voor Kerst weten, liefst eerder. 
 
Dennis:  - Aantal jaren geleden al een peiling, destijds geen draagvlak voor 
 - In de daarop volgende jaren gewacht op nieuwbouw IKC 
 - Bouw werd steeds uitgesteld, dus daarom opgeschoven 



 - Start met IKC: voelt als natuurlijk moment 
 
Hans: - Had dus al veel eerder gekund! 
 
Dennis: - We zijn bewust stappen aan het maken. Best conform planning. Misschien af en toe 

een zijpad. Andere tijden model is een logisch gevolg van de afgelopen jaren. 
 - Nu weer gepeild, niet het gevoel dat we het er doorheen willen duwen. Vragen zijn 

duidelijk en goed te beantwoorden. 
 - We mogen niet dit document in de prullenbak gooien, we hebben van iedereen 

antwoord. 
 
Yoeri: - Beken kleur, sudderen is schade en dat is niet bevorderlijk. 
 - Je kan heel lang door gaan met informatie verzamelen, maar het houdt een keer op.  
 - Instemming voor de Kerst is zeker haalbaar! Ouders hebben dan een half jaar de tijd om 

hierop in te spelen en dat is voldoende. 
 
 Antwoord op vragen formuleren aan ouders: 
 - voorgenomen besluit, instemmingsverzoek: Wij vinden als school dat dit een goed idee is. 
 - school communiceert voorgenomen besluit. MR stemt in of niet. 
 - School gaat evt. in gesprek met ouders, laatste vragen beantwoorden. 
  
Fundamenteel mee eens of oneens. Hebben we voldoende? Status waar we nu in zitten. 
Termijn is reglementair, staat niet in wet. Met elkaar agenda technisch vaststellen. 
Steeds terug naar de kern!!! 
 
De punten die nader onderzocht cq beschreven moeten worden naar aanleiding van de 
ouderraadpleiging zijn: 
- NSO 
- Beweging 
- Leerkrachten 
- Pauze 
 
Advies aan Directie: vooraankondiging in de informatief van 2 oktober dat er in de volgende 
informatief van 16 oktober meer informatie komt over de ouderpeiling vijf-gelijke-dagen-model. 
Extra vergadering woensdag 14 oktober 20.00. Voorwaarde is dan dat de MR op maandag 12 oktober 
alle informatie heeft (antwoorden op de vragen). 
 
21.40 uur: Yoeri en Karin verlaten de bespreking. 
De MR gaat verder met het beantwoorden van de vragen. 
Geen vrije woensdagmiddagen:  
- we kiezen voor het 5-gelijke-dagen-model, en dat past hierin niet.  
- Jongste kinderen (4-jarigen) mogen de hele week naar school, maar mogen een dagdeel 

thuisblijven. Dit hoeft niet de woensdagmiddag te zijn.  
- Niet doorgaan tot 14.30 uur, omdat dit arbo-technisch niet mogelijk is.  
 
22:25 uur ouders verlaten het openbare deel van de vergadering.  
MR vergadert verder over de verkiezingen. 
Verkiezingen => Kandidaten gesteld: 
1. Hans de Weerd 
2. Dennis Woltman 
3. Nita Graafland 
4. Harry Hes 



5. Diane Andriessen 
6. Jamie De Gier 
7. Judith Gijzenburg 
 
Tijdspad 
- Uiterlijk maandag 12 oktober aanleveren stuk campagnetekst met foto. Max een half A4. 
- Maandag 26 oktober krijgen ouders de mogelijkheid om te stemmen. 
- Vrijdag 30 oktober reminder. 
- Maandag 2 november sluiting. 

 Ouders mogen hun stem uitbrengen op maximaal 3 kandidaten. 
 
 

6.Actiepuntenlijst  
Geen 
 

7.Besloten gedeelte 
Niet van toepassing 
 

8.Rondvraag 
Geen 

 

9.Sluiting 
Vergadering sluit om 22.44 uur. 
De volgende vergadering zal plaats vinden op 14 oktober 2020 om 20:00 uur. 
 
 


