
Notulen van de vergadering van de Medezeggenschap van 

basisschool De Piramide d.d. 27-11-2018 

Aanwezig: Marina van den 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 & besluitenlijst MR 2018-2019   
Bevoegdheden MR: Ivonne heeft het zakboek WMS (zie vorige vergadering) nog 

niet ontvangen. Marianne gaat navraag doen. 

 

3. Ingekomen stukken 

 GMR thema-avond: Marianne meldt dat er goede workshops waren, echter 

meer gericht op leden van de MR dan op de directeuren. Er kwamen veel 

positieve geluiden vanuit ouders. Marianne adviseert, indien mogelijk, volgend 

schooljaar deze thema-avond te bezoeken.  

 Marianne vraagt de MR-leden de volgende data in hun agenda vrij te houden:  

 23 januari 2019 16.00 uur: bezoek Jacqueline Ketelaars i.v.m. evaluatie 

100 dagen directeurschap Marianne. Hierbij moeten aanwezig zijn: MR en 

hele team; 
 6 februari 2019: Schoolbezoek Jacqueline Ketelaars van 09.00 tot 12.00 

uur. Jacqueline wil dan ook graag de ouders (MR en OV) horen over hun 

bevindingen. 

 Taakverdeling: Jeannine meldt dat m.i.v. nieuwe schooljaar personeel meer 

inspraak krijgt in de taakverdeling (bron Info MR). Marianne geeft aan dit al in 

haar planning voor de teamvergadering in januari of februari 2019 te hebben 

opgenomen. Jeannine neemt de taakverdeling op in de jaarkalender voor 

maart 2019.  
 

4. Communicatie (door Ivonne en Marianne) 

Ivonne vertelt de MR-leden dat het communicatieplan klaar is. In dit 
communicatieplan gaat het vooral om de communicatie binnen de school. We 
hebben een aantal afspraken met elkaar gemaakt en deze op papier gezet 
(schoolbreed). Ivonne zal het communicatieplan ter inzage op Sharepoint zetten. . 
Verzoek aan OMR om volgende vergadering feedback te leveren op dit 
communicatieplan. 
Marianne informeert de OMR dat de ouders geïnformeerd zullen worden over het 
Jaarplan in de Flexflits van januari  Marianne zal het concept jaarplan op Sharepoint 
plaatsen en verzoekt de OMR om vóór 14 december met feedback te komen (in 
aangeleverd Word-document s.v.p. opmerkingen plaatsen).   

 

5. Privacybeleid (Marianne) 

Naar aanleiding van vorige vergadering heeft Marianne zich verder laten informeren 

over de stand van zaken m.b.t. het privacybeleid. Op schoolniveau is er nog geen 



privacybeleid. Prodas streeft naar eenduidigheid. Het privacybeleid is op PRODAS-

niveau in ontwikkeling en wordt geleidelijk aan verder aangepast.  

6. Begroting (Marianne) 

Marianne licht de begroting toe en legt onduidelijkheden uit. Veel onduidelijkheden 

ontstaan doordat de begroting gemaakt wordt voor een kalenderjaar i.p.v. voor een 

schooljaar. Wat betreft lastenverlichting is bij de kosten van iPads en chromebooks 

rekening gehouden met afschrijvingskosten. Wat betreft de formatie valt te melden 

dat Ellie, Rob en Rian voor zowel PIramide als Brigantijn werken en hun kosten 

50/50 verdeeld worden over beide scholen. De kosten die begroot waren voor regels 

ruimen mogen we doorschuiven (toegezegd door PRODAS) naar volgend jaar. Voor 

het nieuwe kalenderjaar moeten we de werkdrukverlagende middelen opnieuw in 

gaan zetten. 

Volgende week komt de definitieve begroting, welke door de MR moet worden 

getekend.. 

7. Continurooster (Marianne) 

Reden voor invoeren van een continurooster is de vraag vanuit de ouderpeiling vorig 

schooljaar. Vandaag heeft Marianne een presentatie gegeven aan het schoolteam 

van verschillende modellen – ook het Hoorns model dat een vrije vrijdagmiddag 

heeft.  Duidelijk wordt dat de school hoe dan ook rekening moeten houden met het 

verplicht aantal schooluren dat een kind, bij het verlaten van groep 8, moet hebben 

gemaakt. Waar de keuze ook op mag vallen, de CAO wordt in ieder geval nageleefd. 

Deze stelt een half uur middagpauze verplicht, waarvan tenminste 15 minuten 

aaneengesloten. Marianne zet continurooster op Mailbox MR en vraagt de OMR 

haar hierover voor de kerstvakantie van input te voorzien. 

 

8. Rondvraag 

Marianne heeft aangegeven dat de reglementen (Reglement MR en Huishoudelijk 

Reglement) moeten worden ondertekend (Prodas-breed). Dit wordt direct gedaan. 

Reglement MR en Huishoudelijk reglement (ook opnemen in jaarkalender).  

Marina vraagt naar de situatie in groep 8. Marianne vertelt dat we voor continuïteit 

hebben gezorgd door iemand uit het team (Stefanie) voor de groep te zetten. Daarbij 

is ook goed gekeken naar groep 6. Ook hier hebben we gezorgd voor iemand uit het 

team, nl. Joyce. Elle Berkers staat nu voor groep 1-2. 

Marina vraagt naar de stand van zaken m.b.t. het luizenpluizen. Dit blijft een 

probleem omdat er te weinig ouders zijn die zich hiervoor aanmelden. Ook het 

regelen van ouders via de klassenouder geeft problemen omdat er niet in iedere 

groep beschikbaar zijn. Streven is om na de kerstvakantie het te hebben opgelost.  

Marianne denkt hier nog over na.  

 

9. Sluiting 

Om 20.40 uur sluit Marina de vergadering. 


