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Agenda MR OBS De Piramide  
16-12-2019 

Datum Actie Uitvoering 

2020 Nieuwe foto maken + indovidueel stukje erbij MR 

2020 Etentje plannen 

Onderwerp Doel Tijd Wie Besproken 

19.30u.
Actiepunten   Doornemen 1 min  Allen 

19.30u.
Mededelingen 

- Mededelingen directie 
- Leerteam sociaal- emotioneel; 

stand van zaken in de zoektocht 
naar een nieuwe methode  

- GMR 
- OV 

Ter info 
Ter info 

Ter info 
Ter info

15 min 
5 min 

5 min  
5 min

Directie 
Linda  

Nicole / Marijke 
Inge

Mededelingen vanuit directie
We vinden het al school belangrijk om stagiaires de kans te bieden, we 
willen graag een Erkend leerbedrijf zijn. Dit hebben we aangevraagd 
en is ook goedgekeurd. 
Jessica neemt de vervanging van Marijke op zich. Marijke is aan het re-
integreren en doet dit met Jessica samen.  
Peter van de Donk wordt de vaste vervanger voor groep 7b, 
zwangerschapsverlof Pien. 

R I en O gaat uitgezet worden binnen STROOMM. Wij hebben ervoor 
gekozen dat externen heel breed naar alles hier op school gaan kijken. 
Reinders is in de school, samen met de kleutergroepen gestart om 
opnieuw na te denken over het kleuteronderwijs. Ingrid begeleidt dat 
proces mee.  



Verder is Reinders met ons begonnen om na te denken over de 
inrichting van de aula en de vide. Dit zit nog in de beginfase.  

Er is een akkoord op de begroting gekomen van de algemeen directeur 
van STROOMM.  

Het Kasteeltje gaat in de kerstvakantie verhuizen naar het achterste 
lokaal, zodat onze kleutergroepen weer bij elkaar zitten qua lokaal. 
Ook zullen hier direct de nieuwe digiborden komen te hangen. Ook 
komt er dan meteen een lokaal vrij, dit lokaal zal gebruikt gaan 
worden voor het atelier.  

Leerteam sociaal- emotioneel 
We zijn ons heel breed aan het oriënteren. Denise heeft de nodige 
ervaring met verschillende methodes en aanpakken. Er is een 
schoolbezoek gepland bij een school in Boxtel om PBS (aanpak) te 
gaan bekijken.  
We zijn het er wel al over een dat het een schoolbrede aanpak wordt 
en geen losse methode. We spreken op dit moment niet allemaal 
dezelfde taal en willen hierin meer eenheid en duidelijkheid. 
We hebben deze week een werkvorm in het team gebracht, wat willen 
wij als team in het pedagogisch klimaat zijn en uitstralen? De aanpak 
zal moeten matchen met de gelukspijlers.  
We zijn zelf ook aan het zoeken wat we moeten doen met de 
autonomie van kinderen. Zelf vinden we dit heel belangrijk, maar de 
aanpak hiervan is nog niet duidelijk.  

In relatie tot de communicatie; misschien is het goed om de 
leerkrachten die kennis maken met nieuwe ouders vroegtijdig mee te 
nemen in dit proces, zodat dit vroegtijdig ook al aan deze ouders 
gemeld kan worden.  
Er wordt op dit moment ook al nagedacht over de vorm van de 
kennismakingsgesprekken, verbetering.  

GMR is niet meer geweest. 

OV ook niet. Wel kregen we een mail van een ouder over de loting van 
het Maurick. Zij zijn door het raad van toezicht begrensd in het 



leerlingaantal voor het komende schooljaar. Het Maurick zelf heeft er 
een mooi foldertje van gemaakt waar de aanmeldingsaantallen 
aangegeven. Broers/zussen hebben voorrang. Per definitie willen zij 
mensen die kiezen voor Dalton, niet alleen voor mensen die uit Vught 
komen. Dit staat ook op de site van het Maurick.  

20.00u 
Wat voor een MR willen wij zijn? Overleggen 20 min Allen 

Inkomend
Mail Pim Böink (context Mr binnen de school) 

Wat voor een MR willen we zijn?  
De MR mag meer zichtbaar worden in de school. Meer betrokken bij 
de processen binnen de school. Belangrijk dat we als MR allemaal 
hetzelfde doel hebben. Diepgaande en open gesprekken voeren om 
samen tot een hoger plan te komen.  
Idee om oud leerlingen weer binnen de school te halen om de 
Piramide op de kaart te zetten.  

Onderwerp Doel Tijd Wie Besproken 

20.20u.
MR zaken 

- Stand van zaken Schoolplan 
2020-2024 + Analyse van de 
school: werkvorm SWOT analyse 
of 4 V’s

- SOP 
- Gedragscode in relatie tot 

Veiligheidsplan 
- Vakantierooster BOV 
- Punten voor het jaarverslag MR 

Ter info 

Ter info  
Voorstel 

Ter info 
Besluiten 

15 min 

10 min 
10 min  

10 min 
10 min  

Directie 

Linda  
Directie  

Directie 
MR 

De MR heeft het schoolplan ontvangen. Concreet gaan we met 
elkaar aan de slag met de SWOT.  
Een georganiseerd feedback moment voor het schoolplan wordt 
binnenkort weer gepland.  

Vakantierooster. In de GMR moet er nog akkoord gegeven worden 
op het vakantierooster. Zolang de GMR nog geen toestemming heeft 
gegeven is het vakantierooster nog niet definitief.  



- Instellen verkiezingscommissie 
- Begroting Piramide 2020 

Besluiten 
Ter info 

5 min 
5 min  

MR
Directie 

Punten voor het jaarverslag. Notulen kan erbij gepakt worden, 
wisseling directrice, groepen 6 en 8, werken aan visie, nadenken over 
wat voor een MR willen we zijn, communicatie, 4D.  

Instellen verkiezingscommissie; Karen en Robin 

Begroting; Denise heeft de begroting toegelicht. 

21.25u 
Punten volgende MR vergadering

- Punten bespreken Doornemen 5 min  Allen SOP 
Gedragscode in relatie tot het veiligheidsplan 
Schoolweging 
Staking 

Schoolplan hoeft er niet op de komende vergadering  
CAO hoeft er niet op 

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).  

Uitgaand  

Robin: Evaluatie pilot oudervrije gang. Positieve reacties ontvangen. 
Het team gaat een stukje informatie uitzetten naar de ouders. 

Vergaderingen 2019-2020: 

13 januari, 17 februari, 6 april, 11 mei, 22 juni 


