
Notulen van de vergadering van de Medezeggenschap van 

basisschool De Piramide d.d. 30-01-2019 

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

1. Opening 

Maikel opent de vergadering om 19.00 uur. We staan stil bij overlijden vader van 

leerling uit kleutergroep. Ouders van de kleuters zijn op de hoogte gebracht. 

Vandaag heeft Marianne opzet gemaakt voor brief naar alle ouders. Marianne vraagt 

ook aan OV of er nog ouders mee willen naar uitvaart. 

 

2. Actie & besluitenlijst MR 2018-2019   

Bevoegdheden MR: Ivonne heeft het zakboek WMS (zie vorige vergadering) nog 

niet ontvangen. Ivonne laat Rian 4 stuks bestellen 

Concept jaarplan is geactualiseerd en wordt uitgedeeld. 

Begroting afgehandeld 

Continurooster afgehandeld 

 

3. Ingekomen stukken 

Brief fam. Bosman over continurooster (zie onder 8.) 
Verzoek Michael en Marina toegankelijkheid Sharepoint MR. Het is onduidelijk waar 
dit aan ligt. Inmiddels is het overgedragen aan Mario Vervlossen en Connie van de 
Weijer van PRODAS.  
 

4. Voortgang Visie 
Is door omstandigheden niet meer door werkgroep besproken. We zetten ditr voor 
volgende vergadering op de agenda. 
 

5. Rapporten 
Werkgroep rapporten is voortvarend met de rapporten aan de slag gegaan en 
hebben rapporten veranderd in een modernere versie. Procedure: De nieuwe 
rapporten worden dit schooljaar ingevoerd. Aan het einde van dit schooljaar 
evalueren we hoe ze bevallen en door ouders en worden ontvangen, waarna ze voor 
volgend schooljaar kunnen worden vastgesteld 
 

6. Professioneel Statuut: 
Jeannine heeft navraag gedaan bij Stefanie van Dijk naar de stand van zaken 
binnen PRODAS m.b.t. het professioneel statuut. Stefanie heeft aangegeven dat dit 
nog niet in GMR is behandeld en zet het voor komende GMR op 21 februari. 
Terugblik Evaluatie 100 dagen directeurschap Marianne van de Mortel. Marianne 
geeft aan dat het bij PRODAS ter sprake gekomen is en dat er nagedacht wordt voor 
een format voor alle scholen waar verder per school een eigen invulling aan 
gegeven kan worden. Dit komt terug via de GMR.  
 

7. Terugblik evaluatie 100 dagen directeurschap 



Input Marina, wat ook besproken is: open communicatie wordt positief ontvangen. 
Verder worden als positieve aspecten genomend: dingen die niet goed zijn worden 
aangepakt, er is meer duidelijkheid, we krijgen de ruimte. Ook Jacqueline was 
tevreden.  

 
8. Continurooster 

Teamleden hebben individueel aangegeven hoe ze hierin staan. Redelijk 50/50. 
Volgende stap is met de MR gaan kijken hoe nu verder. Marianne: uiteindelijk zijn 
het de ouders die dit bepalen. Het team heeft hierin weliswaar niets te zeggen, maar 
Marianne wil het team er wel in meenemen. Ingekomen stuk: Fam. Bosmans. 
Marianne heeft Brenda persoonlijk gesproken. Marianne wil een informatie-
bijeenkomst beleggen om alle ouders te informeren over alle bijkomende aspecten 
over het invoeren van het continurooster, waaronder ook de voor- en nadelen ervan. 
Hierin kan ook informatie gegeven worden vanuit de personeelsgeleding van de MR. 
Marianne vraagt de oudergeleding MR na te vragen waar de behoeften van de 
ouders liggen. Marianne verzoekt MR om hierover na te denken. Van te voren ook 
duidelijk aangeven met hoeveel procent voorstemmers er een continurooster gaat 
komen. We spreken af dat neutrale stemmen niet worden meegenomen (noch bij 
voor- noch bij tegenstemmen). De uitslag moet duidelijk worden gecommuniceerd. 
 
We spreken een extra MR-vergadering af om dit voor te bereiden.  

Planning: Planning knoop doorhakken eind april begin mei 

- MR vergadering inlassen 25 of 28 februari. Michael vraagt na bij Marina 

- Informatieavond voor ouders donderdag 14 maart. 

- Ouderpeiling: 15 maart??? (Marianne vraagt bij PRODAS) 

Marianne stuurt diverse mogelijkheden aan MR-leden via de mail (ivm problemen 

sharepoint) 

 

9. Communicatieplan 

Ivonne: definitieve versie is er. Wordt gecommuniceerd naar de ouders in de 

komende Flexflits. Marina had vraag over psycholoog/andere scholen bij 

overplaatsing. Ivonne geeft aan dat ze geen specificaties heeft gebruikt bij externe 

contacten.  Nieuwe ouderapp is er nog niet in opgenomen omdat er eerst gekeken 

moet worden wanneer we daar mee gaan beginnen. 

Aan nieuwe website zit geen ouderapp gekoppeld. Daar bleken veel haken en ogen 

aan te zitten. Eerst kijken of ‘Kei Stoer’ dit kan bieden of we een andere app moeten 

gebruiken. Kleuters gebruiken Klasbord. Marianne weet niet nog niet wanneer er 

meer duidelijkheid over de app is. 

Inschrijven 10-minutengesprekken digitaal wordt naar gekeken op welke manier dit 

nu kan gaan gebeuren. 

Ivonne gaat kijken of ze volledige communicatieplan op de website kan zetten zodat 

ouders dit desgewenst kunnen bekijken. 

 

10. Rondvraag:  

Marianne over berichtje in de krant voor vader Lola: Ook namens oudervereniging 

en MR? Zonder tegenbericht gaat Marina ook akkoord. 

 

11. Sluiting 



Om kwart over 8 sluit Maikel de vergadering. 
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