Medezeggenschapsraad van basisschool De Piramide
Jaarverslag, schooljaar 2019-2020

1. Samenstelling
De Medezeggenschapsraad op basisschool De Piramide werd afgelopen schooljaar gevormd
door Marina van den Munckhof (oudergeleding), Maikel Aarts (oudergeleding), Ivonne van
Dam (personeelsgeleding) en Jeannine Stroucken (personeelsgeleding). Marianne van de
Mortel, directeur van Basisschool De Piramide, woonde de vergaderingen bij als adviseur.

2. Vergaderingen
In het voorbije schooljaar is de Medezeggenschapsraad van basisschool De Piramide in totaal
vijf maal ter vergadering bij elkaar geweest. Vergaderd werd in de personeelsruimte van de
school. Op 17 september, 23 oktober, 28 januari, 4 mei en 10 juni is de
Medezeggenschapsraad van de Piramide in vergadering bij elkaar geweest.
In verband met het corona-virus is er geen thema-avond van de GMR van stichting PRODAS
geweest.

3. Wat er ter tafel kwam
De voorzitter maakt de agenda van de vergaderingen op. Leidraad hierbij is de jaarkalender
van de Medezeggenschapsraad. Door de directeur van de school wordt indien van
toepassing vanuit school en vanuit de Oudervereniging van de Piramide mededelingen van
zaken gedaan. Waar nodig en mogelijk wordt door de directeur ook vanuit Prodas informatie
verschaft.
In het voorbije schooljaar zijn de volgende onderwerpen in de Medezeggenschapsraad,
hierna aangeduid als MR, aan de orde geweest. Soms enkel ter bespreking, min of meer als
mededeling, soms ter advisering of ter instemming.
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Taakverdeling MR
Vaststelling van het jaarverslag van de MR 2018-2019
Vaststellen reglement MR De Piramide
Vaststellen huishoudelijk reglement MR De Piramide
Vaststellen Medezeggenschapsstatuut
Het jaarplan
Evaluatie en vaststellen van de rapporten
Beleid m.b.t. de nieuwkomers
Informatie over studiedag Kwink
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Professioneel statuut
De schoolgids
Het werkverdelingsplan
Inzet van werkdruk verlagende middelen schooljaar 2019-2020
Stand van zaken m.b.t. het continurooster
Voortgang van de uitvoering van de visie van De Piramide
Communicatieplan
Begroting kalenderjaar 2020 met bijbehorende beleidsvoornemens op financieel,
organisatorisch en onderwijskundig gebied
NT2-arrangement op De Piramide
Staking 30-31 januari 2020
Bezetting oudergeleding MR m.i.v. schooljaar 2020-2021, kandidaatstelling en
mogelijke verkiezingen
Vakantieplanning 2020-2021
Formatie schooljaar 2020-2021
Inzet werkdrukverlagende middelen 2020-2021
Correspondentie PRODAS en GMR m.b.t. thuisonderwijs ten gevolge van de coronacrisis
Protocol openen basisscholen en planning rest van het schooljaar
Kennismaking met de nieuwe leden van de oudergeleding van de MR: Anton van de
Weijer en Marly Krijnen
Schoolplan en meerjarenplan
Afscheid van Marina en Maikel (oudergeleding MR)

4. En verder
De nieuwe vergaderdata voor schooljaar 2020-2021 worden vastgesteld op 17
september, 5 november, 7 januari, 31 maart, 20 mei en 24 juni.

