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Agenda MR OBS De Piramide  
17-02-2020 

Datum Actie Uitvoering 

2020 Nieuwe foto maken + individueel stukje erbij MR 

2020 Etentje plannen 

17-02-2020 Verkiezingscommissie brieven delen Karen en Robin 

Onderwerp Doel Tijd Wie Besproken 

19.30u.
Actiepunten   

Etentje plannen 

Doornemen 

Voorstel

1 min 

5 min  

Allen 

Allen  

Foto proberen we in het voorjaar te maken.   

19.35u.
Mededelingen 

- GMR 
- OV 

Ter info 
Ter info

10 min 
10 min

Nicole / Marijke 
Inge

Er is geen GMR en OV vergadering geweest.  



Onderwerp Doel Tijd Wie Besproken 

19.55u.
MR zaken 

- Terugkoppeling januari-meting 
LOVS 

- Potje PR en Communicatie 
- Atelier 

Ter info  

Ter info 
Bespreken  

20 min 

5 min 
5 min 

IB  

Robin 
Allen 

Binnen de MR is de LOVS januari meting besproken. Dit doen we op De Piramide 
met behulp van 4D. Op deze manier wordt er duidelijk in beeld gebracht hoe de 
leerjaren en individuele groepen er op cognitief gebied voor staan op dit moment. 
Hieruit komen zorgsignalen die opgepakt worden door de leerkrachten en IB. Er 
wordt gebruikt gemaakt van duidingsvragen om een goed in kaart te kunnen 
brengen waar de zorgsignalen zich voordoen en hoe deze zijn ontstaan. Aan de hand 
van deze duidingsvragen wordt er door de leerkrachten een verbeterplan 
geschreven. Dit verbeterplan wordt tijdens de groepsbespreking met IB besproken, 
aangepast waar nodig en ingezet.  

Vanuit de PMR is er een bericht naar het bestuur van STROOMM gestuurd voor de 
aanvraag van middelen om de uitstraling van de school te verbeteren en om iets te 
kunnen betekenen binnen de PR van de school. 

In de MR hebben we de ateliers besproken. Er zijn veel positieve reacties vanuit 
ouders en kinderen ontvangen. Binnen de MR heerst ook tevredenheid!  

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

20.25u 
Punten volgende MR vergadering

- Punten bespreken Doornemen 5 min  Allen 
- Samenwerking met de Ov 
- Vakantierooster 
- Eerste inforonde formatie  

20.30u.
Rondvraag 5 min. allen Inkomende en uitgaande stukken  

Er is een mail binnen gekomen over de verouderde vraagstukken van huiswerk in de 
groepen 7. Dit is in de MR besproken en vanuit de PMR wordt er actie ondernomen.  

We zijn tot de conclusie gekomen dat deze opdrachten echt niet meer 
gebruikt kunnen worden, betreft de termen die gebruikt worden in de 
contexten. De personeelsgeleding van de MR gaat op korte termijn zorg 
dragen voor een vernieuwde versie van het huiswerk. Daarnaast zullen we 
intern het doel van huiswerk opnieuw bespreken, wat op langere termijn 
zou kunnen leiden tot een verandering in de schoolbrede aanpak.



Uitgaand 

Vergaderingen 2019-2020: 

6 april, 11 mei, 22 juni 


