
Notulen van de vergadering van de Medezeggenschap van 

basisschool De Piramide d.d. 17-09-2018 

Aanwezig: Jeannine Stroucken , Ivonne van Dam, Marina van den Munckhof , 

Maikel Aarts (leden) en Marianne van de Mortel (adviseur) 

1. Opening 
Opening door Marina die met ingang van dit jaar de rol van voorzitter op zich neemt. 

Welkom aan Ivonne, die namens de personeelsgeleding aantreedt als nieuw lid, en 

aan Marianne, onze nieuwe adviseur.  

 

2. Actie & besluitenlijst MR 2018-2019   
Het jaarverslag van 2017-2018 wordt goedgekeurd en op de website en Sharepoint 
geplaatst. We besluiten open actiepunten en punten uit de jaarkalender in het 
vervolg toe te voegen aan de agenda. Ook de notulen van de vorige vergadering 
worden verondersteld goedgekeurd te zijn als hierop niet binnen twee weken na 
verzending via mail is gereageerd (zie besluit eerdere vergadering) en worden na 
deze vergadering op de website en Sharepoint geplaatst. 
 

3. Jaarkalender 
M.b.t. bevoegdheden: Nakijken bevoegdheden (bijlage reglement). Ivonne krijgt nog 
in viervoud Zakboek WMS waarin e.e.a. beschreven staat. Op jaarkalender zetten 1e 
vergadering volgend jaar 
Marianne: jaarkalender 1e vergadering: Veranderen Schoolplan in Jaarplan; 
aanvullen 13 mei: vakantierooster. 

 
4. Ingekomen stukken / mededelingen 

 Integraal huisvestingsplan scholen Deurne: Marina heeft gereageerd en interesse 

getoond maar hierop geen reactie ontvangen.  

 Uitnodiging voorzittersoverleg GMR-MR op 18-09-2018 en thema-avond.GMR 06-

11-2018.  

 Privacybeleid: Jeannine geeft aan dat er nog veel onduidelijkheid bestaat m.b.t. 

wat wel en wat niet mag worden geplaatst, bijv. foto’s op Klasbord. Marianne: Wat 

betreft Klasbord: erbij zetten dat de ouders het niet mogen verspreiden om jezelf 

in te dekken. Maikel: Vooral documenteren wat je doet en de mensen informeren. 

Marianne gaat het bekijken en laat volgende vergadering terugkomen. 

Aandachtspunt: Schooleigen gedragscode: opnemen in jaarkalender. 

 Marina: Ouders maken zich zorgen m.b.t. rust en communicatie groep 8. 

Marianne: de school is hier al volop mee bezig. Zij hoopt deze week naar de 

ouders hierover te communiceren.  

 Marianne: Krijgt een dezer dagen vanuit PRODAS de jaarbegroting en zet deze 

op Sharepoint met bericht aan leden MR ter inzage en om mee te denken. 

Volgende vergadering bespreken. Indien nodig vergadering naar voren halen 

 

5. Schoolgids  



Marianne: Piramide’s got talent gaat eruit. Kleine opmerkingen/aanpassingen zijn 

doorgegeven aan Marianne. Marina: Wenselijke toevoeging na “Wat wij van de 

ouders verwachten….”: wat kunnen ouders van de Piramide verwachten 

 

6. Jaarplan  

(Marianne) Jaarplan is opgesteld n.a.v. informatie over wat er vorig schooljaar leefde 

op school en wat er in het meerjarenplan is opgenomen. Zij licht het jaarplan verder 

toe.  

 Continurooster: staat op jaarkalender in november. Wordt komende 

teamvergadering besproken met personeel hoe zij hierin staan.  MA geeft aan 

dat communicatie naar ouders over stand van zaken belangrijk is. 

 Communicatie:  ID: werkgroep communicatie heeft communicatiebeleid vanuit 

PRODAS bekeken. Streefdoel is kant en kaar a-viertje waarop staat hoe we 

omgaan met communicatie van en naar ouders. Komt volgende week op 

teamvergadering. Ook aandacht voor hoe we omgaan met social media (in 

kader van privacybeleid en duidelijkheid naar ouders toe: binnen hoeveel 

dagen mag je antwoord verwachten op je mail. Dit gaat ook naar ouders 

gecommuniceerd worden. Op 27 november komt dit terug op de agenda. 

Aanpassingen tot nu toe: Marina: maandkalender is praktisch en heel positef 

op gereageerd. Flexflits op vaste momenten wordt ook positief ontvangen. 

Maikel heeft goede reacties gehoord op de allereerste Flexflits, omgekeerde 

oudergesprekken worden positief ontvangen. Aandachtspunten: rapport: is 

totaal nietszeggend en meer communicatie om ouders te laten merken waar 

we op school mee bezig zijn, zoals korte mededeling over een studiedag. 

 Feedback geven en ontvangen: studiedagen om daarin te groeien. 

 

7. Rondvraag 

 Marianne stelt voor Sharepoint aan te vragen bij Prodas voor MR. Vraagt ook 

naar plaats MR-reglement.  

 Maikel: wattsappgroep aanmaken? Niet nodig.  

 

8. Sluiting  

Om 20.30 uur sluit Marina de vergadering.  

 

 


