
 

Ru Parésingel 1 
2642 CR Pijnacker 
Tel. 015-3692389 
Fax 015-3695927 
www.mariaschoolpijnacker.nl 

 

Datum: woensdag 2 oktober 2019 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Mariaschool 
aanwezig: Wendy (vz), Doeska, Ton, Karen, Nita, Dennis, Hans (notulist) 
 

 

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad 
 
 
1. Opening / vaststellen van agenda 
Voorzitter opent de vergadering en heet ieder welkom. Aan de agenda wordt toegevoegd de vraag vanuit 
de Josephschool mbt het MR reglement. 
 

2. Mededelingen / ingekomen stukken / post 
- 
3. Vaststellen notulen vorige vergadering  

Nav wordt aangegeven {een 3tal docenten}  gebruik maken van de regeling voor ouderen. Daarbij 
wordt aangegeven dat {naam docent} eind januari met pensioen gaat. Dit is pas zeer kort geleden 
bekend geworden. Communicatie hierover naar ouders vindt plaats vlak voor de herfstvakantie. Dan 
kan (hopelijk) ook gemeld worden dat de ontstane vacature ingevuld wordt. Karen geeft aan 3 CV’s te 
hebben. De ouderen regeling is ook volgend jaar nog van kracht. Ton geeft aan dat hij er dan gebruik 
van gaat maken. 
 

4. Agendapunten:   
 

- schoolgids: 
De schoolgids uitgedeeld aan de kinderen. Jammer dat er toch een foutje in is geslopen (de naam van 
juf {naam docent} ontbreekt). Aangeven wordt dat de schoolgids zeker aan een informatiebehoefte 
voldoet, maar dat het wellicht voldoende is om het digitaal aan te bieden en alleen op verzoek een 
papieren versie aan te bieden. 
 
- IKC en bouw 
Wederom is er sprake van uitstel. Verhuizen in /rond de kerst gaat dus niet gebeuren. Contact met de 
gemeente gaat niet soepel. Gesprekken met de architect gaan wel gewoon door. Er is nog geen 
aannemer geselecteerd. 
 
- jaarverslag MR 
Er worden diverse verbeterpunten doorgegeven, overall wordt het stuk nog in de verleden tijd gezet. 
Wendy past het jaarverslag aan stuurt het nog rond. 
 
-  vergaderdata 
De vergader data zijn: 20-11, 15-1, 18-3, 27-5 (aangepast ivm schoolkamp) en 24 juni  
 
 



- schooltijden enquête 
De enquête wordt eerst in de verschillende varianten voorgelegd aan de leerkrachten. Dit gaat nog voor 
de kerst plaatsvinden. Daarna wordt pas bekeken of en hoe het aan de ouders wordt voorgelegd. 
Idealiter loopt de eventuele aanpassing van de schooltijden gelijk met de start van  het IKC.  
 
-     personeel 
Dit is reeds besproken bij de notulen van de vorige vergadering 
 
- Regelement MR 
Vanuit de Joseph school is de vraag gesteld om ons MR reglement te mailen. Aangezien ons reglement 
dateert van december 2014 spreken we af dat we het in een volgende vergadering eerst zelf te 
bespreken en eventueel te updaten, alvorens het naar andere scholen te mailen. Wendy communiceert 
dit naar {naam docent} van de Josephschool.  

 
 
 

5. Terugkoppeling GMR  
De voordracht van een nieuwe kandidaat is aan de orde geweest en  deze is ook ‘aangenomen’. 
De svz rondom de governance is aan de orde geweest en er is gesproken voor het thema 
personeelstekort. Verder is aan de Raad van toezicht voorgesteld om  een keer per jaar  een MR 
vergadering van de scholen te bezoeken. De Raad van toezicht heeft aangegeven hiervan geen gebruik 
te gaan maken. 
 

6. Actiepuntenlijst 
Onderhoud dropbox      Dennis 

 Aanpassen jaarverslag MR     Wendy 
Communiceren naar ouders over vertrek Nelly   Karen 
Tussenbericht naar MR Josephschool mbt het reglement Wendy 
Schooltijden enquete onder leerkrachten voor de kerst Karen 
Notulen 2 oktober 2019      Hans 
 

7. Rondvraag 
Doesjka vraagt of Henk nog een intern schooljaarverslag heeft gemaakt. Karen geeft aan dat dat zo is en 
zal het rondsturen. Hans geeft aan de volgende vergadering graag Social School op de agenda wil 
hebben. Nita vraagt aan Karen hoe haar eerste weken als nieuwe directeur zijn bevallen. Karen geeft 
aan dat het intensief is maar dat ze bevestigd is in het  positieve beeld dat ze bij haar sollicitatie had 
opgedaan. 

 
8. Afsluiting 
 Wendy bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering 
 

 
 

 


