
Medezeggenschapsraad van basisschool De Piramide 

 

Jaarverslag, schooljaar 2018-2019 

 

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 

zeven maal ter vergadering bij elkaar geweest. Vergaderd werd in de personeelsruimte van 

de school. Op 17 september, 27 november, 30 januari, 18 maart, 13 mei en 25 juni is de MR 

van de Piramide in vergadering bij elkaar geweest. Daarnaast werd er i.v.m. het 

continurooster een extra vergadering ingelast op 25 februari.  

Ook waren er twee thema-avonden van de GMR van stichting PRODAS op 6 november 2018 

met als thema ‘Waarom moeilijk doen als het SAMEN kan!’ en op 16 april 2019 met als 

thema ‘Innoveren is participeren’. De thema-avonden werden bezocht door respectievelijk 

de adviseur en de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad. 

 

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 aan 

de orde geweest. Soms enkel ter bespreking, min of meer als mededeling, soms ter 

advisering of ter instemming.  

o Taakverdeling MR 

o Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad 2017-2018 

o Overzicht van lidmaatschap, herverkiezing en van aftreden leden van de 

Medezeggenschapsraad  

o Vaststellen reglement MR De Piramide 

o Vaststellen huishoudelijk reglement MR De Piramide 



o De schoolgids 

o Het jaarplan 

o Problematiek in groep 8 

o Integraal huisvestingsplan scholen Deurne 

o Begroting kalenderjaar 2019 

o Communicatie 

o Voortgang uitvoering visie Piramide 

o Professioneel statuut 

o Schooleigen gedragscode (privacybeleid) 

o Continurooster 

o Evaluatie 100-dagen directeurschap Marianne van de Mortel 

o Werkverdelingsplan 

o Rapporten 

o Formatie schooljaar 2019-2020 

o Schooltijden m.i.v. schooljaar 2019-2020 

o Inzet werkdrukverlagende middelen 2019-2020 

o Strategisch huisvestingsplan 

o Vakantierooster  

o Jaarkalender MR 2019-2020 

o Themabijeenkomst GMR met als onderwerp 'Waarom moeilijk doen als het SAMEN 

kan! 

o Themabijeenkomst GMR met als onderwerp ‘Innoveren is participeren’ 

o Processierups: aanpak en preventie 

o Schoolfruit 

 

4. En verder 

Er wordt afgesproken om in het nieuwe schooljaar de vergaderingen te plannen op 

dinsdagavond.  

 

 


