
Notulen van de vergadering van de Medezeggenschap van 

basisschool De Piramide d.d. 01-04-2019 

Aanwezig: Marina v.d. Munckhof, Maikel Aarts, Ivonne van Dam, Jeannine 
Stroucken (leden)  en Marianne van de Mortel (adviseur) 
 

1. Opening 
Marina opent de vergadering om 19.00 uur.  

 

2. Werkverdelingsplan staat 9 april op de agenda van de teamvergadering. Dit 

onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende MR-vergadering. 

Professioneel statuut: Jeannine heeft GMR geraadpleegd. De scholen binnen 

PRODAS werken inmiddels volgens doelstellingen van het professioneel statuut. 

Voor het maken van een professioneel statuut wacht PRODAS het format van de 

PO-raad af. Volgend schooljaar terug laten komen op de jaarplanning. 

Visie Piramide: IB-ers en Marianne hebben klassenbezoeken gehouden als 

nulmeting. Doelstelling: kijken naar de doorgaande lijnen. Bevindingen worden 

dinsdag 2 april in MT besproken. Werkgroep visie heeft samen met Marianne 

nagedacht over invulling studiedag 12 april. Het visiepunt ‘Communicatie’ loopt nu. 

Daarom is er voor het thema ‘Samen’ gekozen. Onderwijs maak je samen buigt zich 

hier nu over voor de studiedag.  

 

3. Continurooster 

Marina blikt terug op informatieavond. Jammer dat verschillende ouders er niet 

waren. Ook vervelend dat enquête niet bleek te werken. PRODAS blijkt de geschikte 

tool hiervoor dus toch nog niet in huis te hebben. Hier wordt nu naar gekeken. 

Ouders waren tevreden over de oplossing toen e.e.a. niet bleek te werken. 

 

Stand van zaken: Ouders 247; 221 stemmen terug (89,5 %) waarvan 135 x ja; 28 x 

neutraal; 58 x nee. 

Door de ja-stemmers is 45 x aangegeven te willen helpen = 20,4 % 

 

Volgende stap: PMR communiceert het aan het team via mail en verstuurt een 

berichtje via de Piramide-app zodat iedereen op de hoogte is. 

Marianne geeft aan nu al toe te willen werken naar het Hoorns model, waar we 2023 

mee kunnen beginnen. Naar de ouders volgt een aparte brief met daarin de formatie 

én nieuwe schooltijden. Over het continurooster mailt Marianne 18 april naar alle 

ouders. 

 

 

Vakantierooster wordt volgende MR vergadering besproken. 

 

 

4. Ingekomen stukken: n.v.t. 

 

5. Rondvraag  



GMR thema-avond 16e wordt bezocht door Marina, Ivonne en Jeannine. Marianne 

gaat naar Strategisch huisvestingsplan. Koppelt terug volgende vergadering. 
 

6. Sluiting  
20.03 u:  Marina sluit de vergadering. 
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