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Agenda MR OBS De Piramide  
13-01-2020 

Datum Actie Uitvoering 

2020 Nieuwe foto maken + individueel stukje erbij MR 

2020 Etentje plannen Dit wordt mei 2020 

Onderwerp Doel Tijd Wie Besproken 

19.30u.
Actiepunten   Doornemen 1 min  Allen 

19.30u.
Mededelingen 

- Mededelingen directie 
- GMR 
- OV 

Ter info 
Ter info 
Ter info

20 min 
10 min 
10 min

Directie 
Nicole / Marijke 
Inge

Mededelingen vanuit directie
Reintegratie M. verloopt naar verwachting.  

Missie-Visie avond: was constructief, we zijn al ver met de 
kernwaarden, merkwaarden, gelukspijlers opnieuw geformuleerd, 
bouwstenen. Hierna wil MT met enkele ouders kijken naar 
bovenstaande vernieuwingen, alvorens alles definitief door te voeren. 
Tip van Pim om ouders te vragen die een kleuter bij ons op school 
hebben. Zij denken vanuit andere bewoordingen/ gevoel ligt bij de 
kleutergang (PR). Denise geeft nog aan dat ze ouders gesproken had 
die na meerdere schoolbezoeken gekozen hadden voor de Piramide. 
Zij geven aan dat onze school gestructureerd voelt en betrouwbaar (je 
ziet wat er tevoren is besproken). 



Ateliers: komende twee vrijdagen. Voorbereiding in volle gang, ziet er 
mooi uit.  

V.O. Maurick nieuwe, eigen procedure. Denise en Linda hebben 
contact gehad met SWV PO, zij hebben contact gezocht met SWV VO. 
Nu wordt de procedure vervroegd, zodat alle kinderen kunnen kiezen 
voor Maurick als ze dat zouden willen. Er wordt nog een brief namens 
onze school gestuurd naar het Maurick met onze mening daarin en 
een beschrijving van de consequenties. MR wil zich daarbij aansluiten. 

Denise gaat starten met de klassenbezoeken en richt zich op de 
instructies. Daaraan gekoppeld volgen ontwikkelgesprekken 
(gesprekkencyclus).  

GMR 
Niet geweest. Instemming vakantierooster nodig. 

OV 
Mail K. over schoolplein onderbouw. Financiën zijn besproken.   

Onderwerp Doel Tijd Wie Besproken 

20.10u.
MR zaken 

- Gedragscode in relatie tot het 
Sociaal Veiligheidsplan  

- SOP 
- Schoolweging 
- Staking 30 – 31 januari  
- Jaarverslag MR 
- Begroting  
- Advisering groepen 8 

Ter info 

Ter info  
Ter info  
Ter info 
Instemmen 
Instemmen 
Bespreken 

15 min 

15 min 
10 min  
10 min 
10 min 
10 min  
10 min 

Directie 

IB 
Directie 
Directie  
MR  
Directie/MR 
MR 

Gedragscode in relatie tot het veiligheidsplan
Incidentenformulieren besproken: deze worden vanaf vandaag 
bijgehouden. Dit wordt deze week besproken in het MT-IB en met 
het team. 
Lijst medicatie: toedienen daarvan wordt geregistreerd. Vanuit PO 
Raad is hier ook een formulier van. Dit moet worden vergeleken.
BIG-handelingen: formulier van de PO Raad moet erin. Denk hierbij 
aan EPI-pen. Ouders blijven ten alle tijden verantwoordelijk, staat in 
het veiligheidsplan.  
Gedragscode is opgesteld vanuit ieders bedoeling. Het gaat niet om 
hoe we doen, maar om gedragingen. Routines rondom verlof 
bijvoorbeeld staan in de schoolgids.  



Gesproken over details wel of niet nodig, goed dat we er van tevoren 
over nadenken, voorkomen van vervelende situaties. Denise bekijkt 
de inleiding nog, het stukje over de gymles en de volgorde van de 
tekst (bedoeling/doelen eerst, uitwerking erna). Kan een bijlage 
worden van het veiligheidsplan. 

SOP besproken 
Aanpassingen: AED hangt aan de buitenkant. I.p.v. twee teamleden 
die verantwoordelijk zijn voor medische handelingen. 
Organisatorisch: muziekles (piano) toevoegen.  
SOP komt op de site te staan. MR die aanwezig is geeft instemming. 
Robin nog vragen om instemming. Mededeling Pim: Hierin staat dat 
er een RT-er is, maar ouders krijgen te horen dat we geen RT-er 
hebben. Duidelijkheid hierin geven. 
Schoolweging 
We gaan kijken hoe we ook de schoolanalyse erin mee kunnen 
nemen. We gaan kijken naar de te verwachten opbrengsten van de 
komende jaren.  MT-IB en inspectie gaan zich hierover buigen.  
Staking  
Standpunt van het Bestuur: scholen gaan dicht. Duidelijk signaal 
geven dat we ons zorgen maken dat de politiek niet meegaat. Het 
salaris is wat verhoogd, de werkdruk en het lerarentekort wordt niet 
meer aangepakt. Duidelijk aan ouders  laten weten hoe we deze 
dagen gaan invullen: achterstanden inhalen, manifestatie, nieuwe 
ontwikkelingen bestuderen.  
Het tekort en verzuim van leraren heeft een consequentie voor de 
kwaliteit.  

 Factsheet met wat we meemaken op de Piramide: 

hoeveel procent naar huis gestuurd/ geen inval. 

Welke punten blijven? Doel moet duidelijk zijn van 

de staking. 

 Wat kunnen ouders doen? Bijvoorbeeld 

ouderinitiatieven richting de overheid. We doen 

zeker een beroep op de flexibiliteit van de ouders 

om kinderen op te vangen op de stakingsdagen.  

 Mailadres/ kanaal aan ouders geven waar ze hun 

bijdrage richting overheid aan kwijt kunnen.  



 Mogelijkheden creëren voor kinderopvang voor 

ouders die willen invallen.  

Jaarverslag 
Voorstel aanpassingen: 
 Tweede alinea tekstueel aanpassen. 

 Puntje 3 één enter omhoog (lay-out) 

 Sterke punten naast de zorgsignalen zetten: Sociaal 

Veiligheidsplan, Gedragscode, vernieuwde schoolanalyse 

vanuit 4D, zorgstructuur bespreken, brede aanpak van 

zorgsignalen op het gebied van groepsdynamiek. 

Lyceo besproken: overgangsprogramma groep 8 tot de brugklas. 10 
leerlingen die mee mogen doen. Eerste deel in groep 8, tweede deel 
in de brugklas. Kinderen meer kansen geven.   

Advies groep 8 
Procedure de Piramide: Leerkrachten groep 8 werken verder in het 
groeidocument wat in groep 7 opgestart is. Hierin worden o.a. 
punten beschreven als sociaal-emotionele ontwikkeling, 
werkhouding, cognitieve groei (stand van zaken groep 8, proces 
vanuit LOVS), hoe is het resultaat tot stand gekomen? Hieruit volgt 
een voorstel advies. Dit wordt besproken in de volgende 
samenstelling: leerkracht groep 8, leerkracht groep 7, IB bovenbouw, 
coördinator bovenbouw, directeur. Na een vastgesteld advies wordt 
dit besproken met de ouders tijdens het adviesgesprek. 
Na de Route 8 kan dit advies heroverwogen worden als de Route 8 
hoger uitpakt dan het advies. 

21.25u 
Punten volgende MR vergadering

- Punten bespreken Doornemen 5 min  Allen 
- vakantierooster 

21.30u.
Rondvraag 5 min. allen Inkomende en uitgaande stukken  

Inkomend



Mail wat betreft studiedagen (behandelen als het nieuwe 
vakantierooster in de MR is geweest).  

Filmpje over geluk. Lessen in geluk.  

Uitgaand  

Vergaderingen 2019-2020: 

17 februari, 6 april, 11 mei, 22 juni 


