
Notulen van de vergadering van de Medezeggenschap van 

basisschool De Piramide d.d. 25-02-2019 

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

0. Mededelingen 

Marianne verzoekt haar op te nemen in het adressenbestand van de te versturen 

MR-mail. 

 

1. Continurooster 
Het continurooster is het enige agendapunt voor deze extra vergadering. 

Doel: Achterhalen of er voldoende draagkracht is voor het continurooster met 

daarvan de consequenties. Ouders informeren en raadplegen. 

 

Tijdspad en aanpak: 

• donderdag 28 februari: Brief naar ouders m.b.t. informatieavond. 

 

• 14 maart van 19.00 tot 20.00 uur: Informatieavond in de aula.  

Tijdens de informatieavond zorgt Marianne voor het zakelijk gedeelte met 

behulp van een Powerpoint presentatie.  Daarnaast spreken we af dat er ook 

een gedeelte vanuit leerkrachten MR (PMR) en gedeelte vanuit ouders MR 

(OMR) komt. Daarin kunnen we ook het adviesrecht/ instemmingsrecht 

meenemen.  

 

• 15 maart (dag na de informatieavond): Ouderpeiling. We spreken af m.b.t. 

ouderpeiling dat  

o de opkomst tenminste 60% moet zijn om een verandering door te 

kunnen laten gaan; 

o neutrale stemmen uitsluitend meetellen voor de opkomst; 

o stemmen vóór het continurooster, een beleidswijziging, meer dan 50% 

moet zijn om wijziging van het beleid door te kunnen laten gaan.   

 

 

Afspraken en aandachtspunten m.b.t. de informatieavond: 

• We spreken af los van elkaar (OMR en PMR) een stukje te maken voor de 

presentatie en deze uiterlijk dinsdag 12 maart naar Marianne te sturen. Zij 

neemt dit vervolgens op in de Powerpoint presentatie. De ouderpeiling komt 

vanuit OMR; Marina en Maikel zorgen voor inbreng vanuit OMR. Vanuit het 

team bekijken we de voors en tegens van een continurooster. We sluiten dit 

per bouw even kort: voordelen/nadelen voor de kinderen en voor het 

personeel. Ivonne en Jeannine zorgen voor inbreng PMR. 

• Marianne werkt in vakantie aan presentatie en mailt deze daarna door aan 

MR. 

 



• Marina vraagt de vragen die vooraf gesteld zijn m.b.t. continurooster al te 

behandelen in de Powerpoint. 

• Maikel vraagt om toezending informatie vanuit bestuur en oudergeleding. 

• Marianne gaat nog niet in op de schooltijden. 

• Hoe kan de surveillance geregeld worden? Surveillance: ouders + bevoegd 

persoon. Wat betekent dit voor ouders, wat betekent dit voor het personeel. 

Schakel je betaalde opvang in dan gaat dit ten koste van het onderwijs 

(formatie).  

• Wat betekent het voor de kinderen? De pauze wordt echt korter! 

• Pauze tegelijkertijd met de Brigantijn: wenselijk of niet? Nu is de 

ochtendpauze ook gezamenlijk. 
 

 

Afspraken en informatie m.b.t. de stemming: 

Ca. 214 leerlingen 

Voor wie?  Ouders van leerlingen t/m groep 7. Ouders die enkel een kind in groep 8 

hebben zijn welkom op de informatieavond maar hebben geen stemrecht. 

Wie heeft er stemrecht? Voor ieder gezin 2 enquetes (vader en moeder) met unieke 

link. 

Kiesdrempel: opkomst 60% (inclusief neutrale stemmen) en > 50% ouders vóór de 

wijziging is;  

Ouderhulp: Hulp van ouders is heel hard nodig. We hebben ca. 20 ouders nodig. 
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