
Notulen van de vergadering van de Medezeggenschap van 

basisschool De Piramide d.d. 13-05-2019 

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. Actie en besluitenlijst   

Werkverdelingsplan: we gaan zorgen voor meer transparantie, waardoor voor ieder 

meer inzichtelijk is welke ruimte ieder personeelslid heeft voor andere taken. 

Marianne maakt hiervoor een opzet, waarmee we vervolgens aan de slag gaan. In 

de volgende vergadering komen we hierop terug. 

 

Vakantierooster: bij het vakantierooster is al rekening gehouden met de overgang 

richting het Hoorns model. Bij de schooltijden hebben we als team gekeken naar 

twee verschillende formats, waarbij het verschil zit in de schooltijden voor groep 5 

t/m 8. Als team hebben we gekozen voor optie 2 waarbij alle kinderen op woensdag 

en vrijdag tot 12.30 naar school gaan, wat zorgt voor meer duidelijkheid en rust. 

Door het extra kwartier dat de kinderen van groep 5 t/m 8 op vrijdag maken creëren 

we ruimte voor meer vrije vrijdagmiddagen (12 ipv. 9) wat al beter aansluit bij het 

Hoorns model. 

De oudergeleding stemt in met het vakantierooster en de schooltijden.  

De vrije vrijdagen worden komend schooljaar gegeven voorafgaand aan de 

vakanties en tijdens piekmomenten (bijvoorbeeld net voor de rapporten).  

 

In het vakantierooster zijn de Vandaar ook in vakantierooster 12 vrijdagmiddagen 

vrij. 

De eindtijden vallen samen met die van de Brigantijn. Wij verwachten dat het 

wennen zal zijn, maar we voorzien geen problemen. 

Oudergeleding gaat akkoord met het voorstel.  

Maikel: als een kind naar een andere school gaat, geldt regel van totaal aantal uren 

dat het gemaakt moet hebben niet?  

Marina vraagt naar hoe continurooster bij team is gevallen: Mogelijke ingekochte 

opvang zou voor enorme verlichting van de werkdruk voor het team zorgen. We 

proberen dit vanuit werkdrukverlagende middelen te betalen. In ieder geval eerste 

jaar om eraan te wennen. 

 

3. Formatie 

We houden 9 groepen, met daarbij los de nieuwkomersgroep (6 lln.) fulltime tot de 

kerst. Mogelijk na de Kerstvakantie kinderen verdelen over de klassen met 

ondersteuning van 1 leerkracht. We houden 3 kleine kleutergroepen i.v.m. de 

nieuwkomers die hierin instromen. 1 Fulltimevacature gecreëerd om het 

aantrekkelijker te maken (vervanging van Inge, Joyce studieverlof en nog enkele 

kleine plekken). Marianne legt werkwijze banenmarkt uit. 

Schooltijden en formatie worden met de ouders gedeeld. Streefdatum: eind mei. 



 

4. Inzet werkdrukverlagende middelen 2019-2020  

We willen graag de vakleerkracht muziek houden (werkdrukverlaging doordat 

leerkracht andere dingen kan doen) en muzieklessen door Marga zijn ook gewoon 

beter. Ook voor alle groepen een vakleerkracht gym voor alle groepen 1 les. Vanuit 

de gemeente komt hier ook geld voor en kan aangevuyld worden vanuit de 

schoolbegroting, dan hoeft het niet vanuit de werkdrukverlagende middelen. Mes 

snijdt zo aan twee kanten. Waarschijnlijk muziek, gym en TSO.Overige suggesties: 

Evt. Extra handen bij toetsen AVI en DMT, onderwijsassistenten, vrijroosteren van 

leerkrachten om met ICT aan de slag te gaan. Nu eerst kijken wat we nodig hebben 

voor opvang kinderen tussen de middag. 

 

5. Professioneel statuut  

doorgeschoven naar volgend schooljaar; zie notulen vergadering 30-01-2019 

 

6. Strategisch Huisvestingsplan (MM) 

Prognose aantal leerlingen waarop ruimte van school gebaseerd is. Dit om 

leegstand te voorkomen. Voor ons heeft het niks te betekenen omdat we in een 

nieuw gebouw zitten. De gemeente gaat dat niet afstoten. 

 

7. GMR Thema-avond terugkoppeling 

Thema ‘Innoveren is participeren’ over betrekken van bedrijfsleven bij onderwijs; 

win-win-situatie door hoge betrokkenheid van de leerlingen die kennismaken met 

bedrijfsleven en betrokken worden bij vraagstukken vanuit de praktijk. Presentatie 

Het Talent = brainportschool. van ‘Het Talent’ waar leerlingen bedrijf bezochten en 

waarbij gevraagd werd om input vanuit de leerlingen voor het veranderen van een 

website van een bedrijf. Leerkrachten vanuit het talent willen netwerk aanleggen van 

bedrijven die hieraan mee willen werken, waar Prodas scholen dan gebruik van 

kunnen maken. Willibrordus uit Deurne willen ook brainportschool worden voor 

Deurne 

 

8. Vaststelling vergaderdata 2019-2020 

5 x per jaar; aanvangstijd 19.00 uur donderdag/vrijdag nooit 

September 10 

November 12 

Januari – begroting 28 

Maart –  24; op kalender vacature oudergeleding 

Mei - 19 

Juni – 23 laatste 

 

9. Ingekomen stukken 

De zakboekjes medezeggenschap WMS zijn binnen en worden uitgedeeld. 

  

10. Rondvraag 

Marina: 

• Processierups: Gemeente spuit bomen vanaf volgend jaar preventief. Nu 

wordt processierups ook bestreden. Over een week kan lint weg. 



• Schoolfruit: Marianne bij Brigantijn bleef er veel fruit over. Exotisch fruit is bij 

kinderen minder geliefd.  
Ivonne: voorstander om te kijken wat er mee gaat in de pauze.  

Marianne ook met oog op volgend jaar naar ouders communiceren wat we 

verwachten dat de kinderen meenemen naar school. Meenemen in het algemene 

plaatje. Idee: Afval gaat mee naar huis. Voorstel:  

Verjaardagtraktaties kun je daar ook in meenemen.  

 

Maikel vraagt naar ontwikkelingen op IT-gebied. Nieuwe website Keistoer zou ook 

een ouder-app maken. Gaan dit toch niet ontwikkelen n hebben hun belofte niet 

waargemaakt omdat het te duur bleek. Marianne: we zijn nog zoekende. Prodas is 

nog zoekende naar app die voor alle scholen gebruikt zouden kunnen worden. 

Bijv. Ouderportaal. Kunnen wij geen gebruik van maken omdat we geen gebruik 

meer maken van Basisonline. 

 

11. Sluiting 

Marina sluit om 20.30 de vergadering. 
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