
Notulen van de vergadering van de Medezeggenschap van 

basisschool De Piramide d.d. 23-10-2019 

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

1. Opening 

Marina opent de ingelaste vergadering om 19.00 uur. We nemen in deze 

vergadering ook de agendapunten van de vergadering van 5 november mee, waarbij 

de vergadering van 5 november komt te vervallen. 

 

2.  

- Continurooster:  

Marianne informeert OMR over gebeurtenissen tijdens het overblijven door Eigen 

Wijzz. Na ongewenste gebeurtenissen waaronder fysiek contact en agressieve 

benadering van de kinderen door medewerker Eigen Wijzz is Marianne samen met 

de groepsleerkracht met kinderen in gesprek gegaan. Hierbij hebben de kinderen 

aangegeven dat zij het wenselijk vinden dat ouders meteen worden geïnformeerd. 

Dit is gebeurd.  Daarnaast heeft zij de mail in de gaten gehouden en een 

informatieavond belegd. Deze is naar tevredenheid verlopen. Vervolgens is 

Marianne in gesprek gegaan met Eigen Wijzz. Toen zij hun handen aftrokken van 

het gebeurde en partij kozen voor de medewerker, was er geen wederzijds 

vertrouwen meer en is het contract ontbonden. Daarnaast heeft Eigen Wijzz ook de 

vooraf gemaakte afspraken niet kunnen waarmaken. Met ingang van de volgende 

dag zijn de leerkrachten in de klas gebleven tijdens het eten en mede gaan 

surveilleren. 

 

We proberen het overblijven met en door de leerkrachten (zonder Eigen Wijzz) uit 

vanaf de herfstvakantie tot 4 november en gaan evalueren om met een duidelijk 

verhaal naar de ouders te kunnen komen. Ouders worden hierover geïnformeerd en 

weten dat het hier om een tijdelijke oplossing gaat.  

PMR geeft aan dat het personeel behoefte heeft aan half uur aaneengesloten 

middagpauze. Het team trekt het niet om zonder echte pauze almaar door te gaan. 

Marianne is inmiddels al gaan kijken of er externe opvang ingezet kan worden. Zij is 

nog in gesprek met Sportstuif/Leef en Spring 

 

Voor dit schooljaar moeten we een tijdelijke oplossing zien te vinden en de juiste 

stappen nemen om tot een goede structurele oplossing van het probleem te komen. 

Voor oplossing op korte termijn (dit schooljaar) denken we aan 

• surveillance door Rob en ambulante mensen samen met ouders (onder 

supervisie van Rob en ambulante mensen). Aanpak: peiling welke ouders 

willen helpen m.b.v. papieren briefjes en ouders verplichten briefjes in te 

leveren. We vinden het wenselijk om hierbij met ouders in gesprek te gaan. 

Marina vertrouwt op ons oordeel of ouders op een goede wijze de kinderen 

kunnen opvangen.  



➢ Marianne stuurt ons de eerste opzet van brief naar de ouders en vraagt MR 

terug te koppelen of zij akkoord gaan met de brief. Na eerste nieuwe 

invulling gaan we weer evalueren bij ouders/team hoe het bevalt. 

• Opvang door Sportstuif/Spring of Leef. Marianne heeft hiervoor de lijntjes al 

uitgezet. 

Voor de zeer korte termijn (m.i.v. volgende week) kijken we daarnaast of we de 

onderwijsassistente(n) in kunnen zetten om met kinderen samen te eten om zo 

surveillancetijd te compenseren van leerkrachten. 

We spreken af na de eerste nieuwe invulling weer met ouders en team te evalueren 

hoe het bevalt. Voorafgaand aan de wijziging kunnen we een extra vergadering 

inlassen, bij voorkeur direct na schooltijd.  

 

Evaluatie continurooster: 

➢ In de vergadering van 28 januari zetten we een peiling op onder ouders, 

personeel en kinderen. Dit worden drie verschillende enquêtes om per 

doelgroep het continurooster te evalueren.  
 

Oplossing lange termijn: Indien we niet tot een gewenste oplossing komen voor de 

langere termijn kunnen we volgens Marianne Stefanie vanuit de GMR inschakelen 

hoe met dit probleem om te gaan. Ook de helpdesk MR kan hierover informatie 

verstrekken.  

➢ Jeannine raadpleegt Stefanie. 

 

- Jaarplan (Marianne):  

Marianne licht toe: de WMK (Werken met Kwaliteit) -kaarten worden dit schooljaar 

gekoppeld aan onze visie en jaarplan en worden dit jaar uitgezet. Daarnaast zetten 

we een kwaliteitskaart in voor NT2 

 

- Vaststellen rapporten: 

Behoudens enkele kleine aanpassingen zijn er geen essentiële veranderingen 

geweest. 

 

- Voortgang uitvoering visie Piramide: 

De visie werkgroep heeft gekeken naar wat er staat als kernwaarden en verder 

uitgewerkt. Een en ander is/wordt in managementteam en per bouw besproken . 

De visie werkgroep gaat kijken naar speerpunt Samen: We streven naar een 5-tal 

regels die voor iedereen zichtbaar zijn en waarvoor gezamenlijk verantwoordelijkheid 

wordt genomen (gedeelde verantwoordelijkheid) om meer duidelijkheid naar de 

kinderen uit te dragen. Dit wordt op volgende studiemiddag uitgewerkt. 

Marina zou in visie ook graag een stukje willen zien over zorg aan minder begaafde 

kinderen. 

 

3. Vanuit directie 

- Communicatieplan:  



In het plan is een stuk toegevoegd over de omgang met gescheiden ouders. 

Daarnaast is er een aanpassing m.b.t. mailen onder schooltijd. Dit is wel toegestaan  

als er bijv. een vakdocent aan het werk is en de groepsleerkracht even niet voor de 

groep staat. De veranderingen zijn naar de ouders gecommuniceerd in de Flexflits. 

 

4. Ingekomen stukken 

GMR thema-avond 12 november: De avond gaat niet door omdat de sprekers niet 

konden komen. 

 

5. Rondvraag:  

Er zijn geen vragen 

 

6. Sluiting 

Marina sluit om 20.55 uur de vergadering. 


