
Notulen van de vergadering van de Medezeggenschap van 

basisschool De Piramide d.d. 17-09-2019 

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  MR 

- Vaststelling jaarverslag 2018-2019. Het jaarverslag wordt vastgesteld en kan 

worden gepubliceerd.  Jeannine zorgt ervoor dat het op de website komt. 
- Jaarkalender 2019-2020: Marianne geeft aan de bespreking van het 

schooljaarplan door te willen schuiven naar de volgende vergadering 

vanwege de volle agenda deze vergadering. 

- Medezeggenschapsstatuut, Reglement MR en Huishoudelijk reglement: er 

zijn geen wijzigingen geconstateerd. Nieuwe statuten en reglementen hoeven 

derhalve niet te worden gemaakt en ondertekend. 

- Jaarplan: wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering: november 

2019.  

- Evaluatie rapporten: PMR geeft aan dat het wel even wennen is, maar wel 

prettig wordt gevonden. Wel ervaren we dat het lastig is om alle rapporten (op 

tijd) terug te krijgen. Vanuit het team zijn er op dit moment geen verdere 

wensen m.b.t. het rapport. OMR: Marina zegt tevreden te zijn over de  

rapporten. Ze ziet een verbetering ten opzichte van wat het was. Ze geeft aan 

dat het leuk zou zijn als er nog meer vanuit de kinderen zelf in het rapport zou 

komen, als een soort portfolio. OMR geeft aan dat de Cito-curves voor 

sommige ouders wellicht ingewikkeld en moeilijk te interpreteren zijn. Maikel 

plaats hierbij de opmerking dat je, als je het niet begrijpt, aan de leerkracht 

kunt vragen. Vooral het bijgeschreven stukje ervaren de ouders als een 

toegevoegde waarde. Ook het feit dat de kinderen zelf de kaft mogen maken, 

maakt het rapport persoonlijker. 

- Actiepuntenlijst 2018-2019: De actiepuntenlijst van  vorig schooljaar is 

helemaal afgewerkt m.u.v. het plaatsen van het communicatieplan op de 

website. Jeannine vertelt dat ervoor gekozen is dit niet te doen omdat er in 

het communicatieplan ook informatie staat die niet voor de ouders bedoeld is. 

In de Flexflits zijn de ouders geïnformeerd over het communicatieplan. 

Daarnaast kunnen ouders evt. bij de conciërge het plan ter inzage opvragen 

(is digitaal aanwezig).  Marianne vertelt dat het communicatieplan jaarlijks in 

de Flexflits komt. In het nieuwe communicatieplan is opgenomen wat wij 

verwachten van gescheiden ouders. Ook het stukjes over het niet 

beantwoorden van mail onder schooltijd wordt minder zwart-wit geformuleerd 

om leerkrachten de kans te bieden dringende mail te beantwoorden als zij 

een moment zijn vrijgeroosterd (bijv. tijdens de muziekles)  Marianne past het 

communicatieplan aan en brengt het t.z.t. in in de MR. 



- Nieuwkomers: Dit jaar zijn er alleen nog op de ochtenden lessen voor de 

nieuwkomers omdat we met slechts 6 leerlingen gestart zijn waarvan 2 er al 

niet meer in horen. Voor de overige 4 loopt het traject af in december. Zij 

stromen dan, na 1 ½ jaar in de nieuwkomersgroep, uit naar een school in hun 

eigen buurt. Zonder nieuwe nieuwkomers start er in januari geen nieuwe 

nieuwkomersgroep. De 3 kleine kleutergroepen blijven omdat hier 

nieuwkomers instromen die in de regel ook op onze school blijven. 
- Informatie studiedag Kwink: Ivonne en Jeannine informeren de ouders over 

de nieuwe methode. Het is een digitale methode waarin alles draait om 

groepsvorming. Hier gaat een positieve werking van uit en werkt dus 

preventief.  Ook het samenwerken waarbij kinderen een bepaalde rol in de 

groep automatisch innemen, is een belangrijk aspect. Er is ten opzicht van de 

vorige methode veel meer interactie tussen de kinderen, veelal 

spelenderwijze. In de hele school is zichtbaar dat we met deze methode 

werken, herkenbaar aan posters. Hierop staat een aandachtspunt waaraan 

we op dat moment schoolbreed werken.  Vanuit het team worden twee 

personeelsleden opgeleid tot Kwink-coach en kunnen daarna als onze 

vraagbaak fungeren. 

- Jeannine brengt nog een andere studiedag in waarin we aandacht hebben 

besteed aan 
o  de nieuwe kennismakingsgesprekken: wat bespreken we hierin? Alles 

draait om kennismaken met ouders en kind. Het is niet bedoeld om 

leerproblemen e.d. te bespreken. Hiervoor kan een andere afspraak 

gemaakt worden.  Het kind kan zelf ook aangeven bij het invullen van 

het format wat het nodig heeft. Ivonne ziet dat sommige formulieren 

ook echt gedeeltelijk door de kinderen ingevuld zijn. Maikel vindt het 

jammer dat het ‘s middags is. We proberen in ieder geval uit hoe het 

bevalt. Ook met oog op het kind vinden wij het belangrijk om het 

gesprek ‘s middags te houden. 
o nieuw instructiemodel, EDI wat staat voor Effectieve directe instructie,  

waarbij we meer gaan kijken hoeveel instructie kinderen bij een 

bepaalde les nodig hebben. Daarmee stappen we af van vaste 

groepen (basisgroep, instructiegroep, plusgroep) De methode getal en 

ruimte werkt al volgens dit format. We gaan hier dit jaar mee aan de 

slag. en kijken dan daarna hoe dit bevalt. 

 

3. Vanuit directie 

- Professioneel statuut: het professioneel statuut mogen we zien als een 

basisdocument dat als groeimodel kan fungeren. In het team moet het nog 

besproken worden. Het professioneel statuut regelt meer inspraak door het 

hele team waardoor er meer draagkracht is voor wijzigingen/vernieuwingen in 

het beleid. Het heeft veel raakvlakken met het werkverdelingsplan. 

- Schoolgids: Er zijn kleine aanpassingen gedaan in de schoolgids zoals de 

veranderde inlooptijden bij de crea. Michael is tevreden over de 

veranderingen van de afgelopen jaren. Ivonne vraagt naar de bruikbaarheid 

van de foto’s. Marianne vertelt dat de foto’s die erin staan van de ouders 



gebruikt mogen worden. Marianne streeft ernaar op de voorpagina een foto te 

plaatsen die er wat langer kan blijven staan. De MR heeft geen op- of 

aanmerkingen. Marianne zorgt dat de schoolgids op de website geplaatst 

wordt. 

- Werkverdelingsplan definitief: In het nieuwe werkverdelingsplan is de 

overlegstructuur aangepast (laatste pagina). De MR heeft hier geen verdere 

vragen over. 
- Werkdrukverlagende middelen definitief: Dit is al in de vorige vergadering 

besproken. In de onderbouw zijn de eerste ervaringen positief. Ivonne ervaart 

in de bovenbouw dat de kinderen nog wel de grenzen zoeken. Marianne heeft 

een gesprek gehad met de organisatie om voor meer structuur te zorgen. De 

kinderen moeten er wel aan wennen, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen. 

Marina heeft gehoord dat er tijdens het overblijven nog wat problemen zijn 

met de kinderen van de Brigantijn. Marianne geeft aan dat we het goed 

volgen en met elkaar in gesprek blijven. Als positief ervaren wij de containers 

die we vanuit de oudervereniging hebben gekregen. Per twee groepen is er 

een container met spullen die tijdens het overblijven kunnen worden ingezet. 

Deze spullen worden na afloop door de kinderen zelf, onder toezicht 

opgeruimd.  

4. Ingekomen stukken 

- GMR thema-avond 12 november: thema is nog onbekend. Misschien weet 

Stefanie het. 

 

5. Rondvraag 

-  Michael: Waar komt de da Vinci groep in de klas vandaan?  Da Vinci was er 

al. We vinden niet dat de kinderen steeds op en neer moeten naar een andere 

school. Nu we in clusters werken hebben we nu voor het hele cluster aanbod 

voor alle scholen (het is een Pilot). Het aanbod is dus binnen het cluster op de 

Willibrordus. Het was al een bestaand concept. Op 1 oktober is er een 

infoavond voor alle ouders van de Da Vinci kinderen. Iedere periode heeft een 

ander thema. Vanuit IB-ers en leerkracht wordt gekeken welke kinderen er de 

betreffende periode voor in aanmerking komen. 

-  Michael: Hoe bevalt de nieuwe rekenmethode? Ivonne vertelt dat er een 

bepaalde rekenstrategie wordt aangeboden waar dan de hele week aan wordt 

gewerkt. De methode biedt maar 1 strategie aan. Elke 5de les is een test voor 

jezelf om te kijken wat je al beheerst en wat je nog moet oefenen. Groep 8 

heeft ervaren dat het groep 8 boek nog te moeilijk is. Zij zijn nu bezig met de 

leerstof van groep 7 om de stof alsnog aan te leren. Het groep-8-aanbod is 

alleen herhaling. Dit is overlegd met de trainer van getal en ruimte. Ivonne: er 

zit ook een hele mooie differentiatie in (zie ook onder punt 1).  

 

 

6. Sluiting  

Marina sluit om 20.15 de vergadering. 


