
Hallo allemaal, 
 
Hopelijk gaat het met jullie allemaal goed in deze bijzondere tijd! Gisteren, tijdens de MR 
vergadering, hebben we met een klein groepje, enkele onderwerpen kunnen bespreken. 
Aanwezig waren; Denise, Inge, Nicole, Rowena en Robin. Het was weer een prettig gesprek.  
 
Ik wil met jullie eerst de notulen delen van de vergadering van 6 april. Daarnaast deel ik met 
jullie een voorstel voor de volgende MR vergaderingen. Graag jullie reactie daarop, zodat we 
dit voorstel definitief kunnen maken.  
 
Notulen vergadering 6 april 2020 
Besproken onderwerpen:  

1. Kwaliteitskaart 'onderwijs op afstand' 
2. Missie / Visie met betrekking tot het schoolplan 
3. Wat is er nog te doen tot de zomervakantie en hoe stemmen we dit af?  

1. De kwaliteitskaart 'onderwijs op afstand' is tot stand gekomen vanuit afspraken die door 
en met het team gemaakt zijn de afgelopen perioden. Dit alles is op papier gezet en 
uitgewerkt tot een kwaliteitskaart. Denise vindt het prettig als de MR hierin als meedenkend 
orgaan fungeert.  
Enkele punten die vanuit Inge en Nicole worden benoemd zijn:  

• De kwaliteit van het onderwijs 
• Controle door de leerkrachten op schoolwerk 
• Kwetsbare kinderen  
• Hoe ziet het eruit als we weer terug naar school gaan? Wat gaat dit betekenen voor 

het onderwijs? 
• Verschillen zichtbaar per bouw en per leerkracht 'onderwijs op afstand' 
• Feedback vanuit de leerkracht. Hoe doen we dit? Professioneel. AVG. 
• Mediawijsheid 

Korte toelichting van bovenstaande punten;  
Een uitdaging voor het onderwijs op afstand is de kwetsbare kinderen + de zorgniveaus 2 en 
3. Vanuit IB is er contact opgenomen met de kwetsbare kinderen. Leerkrachten zijn op de 
hoogte en er zijn collega's benaderd die meerdere contactmomenten plannen in een week 
met deze kinderen. Voor de kinderen met een leesdossier is er een nauwe samenwerking 
met het samenwerkingsverband. Een aantal collega's (3) binnen STROOMM gaan de 
kinderen met een leesdossier begeleiden.  
Als team hebben we twee keer per week een contactmoment met elkaar. Op maandag 
starten we met zijn alle de week op. Op donderdag gebruiken we een bordsessie, wat ging 
goed deze week, wat kan beter en wat doen we niet meer? Zo blijven we als team in 
ontwikkeling.  
Door de mediawijsheid in de Nieuwsbrieven te benoemen zien we hier verbetering in.  
Er is een grote stap gemaakt in de cultuur van het team door deze situatie, in positieve zin!  
 
2. Missie / Visie met betrekking tot het schoolplan 



Het stuk missie / visie is tijdens studiedagen door het team al voor een groot deel ingevuld. 
Denise heeft de missie / visie van De Piramide ook met een groepje ouders besproken. De 
volgende stap zou zijn geweest om dit met een groepje kinderen te bespreken. Helaas is dit 
door de 'coronacrisis' niet gebeurd. Denise spreekt uit dat ze zich zorgen maakt over het 
schoolplan. Deze situatie vraagt enorm veel van een leidinggevende, waardoor ze andere 
prioriteiten heeft gesteld de afgelopen weken. Vooralsnog is het voornemen van Denise om 
verder te gaan met het schoolplan als de tijd zich hiervoor leent. We zouden het stukje 
missie / visie graag in de MR willen bespreken. Dit zal ik mei dan ook gepland gaan worden.  
 
Nog een duidelijke opmerking vanuit Denise aan het einde van deze vergadering;  
Vanuit de situatie waar we nu inzitten en wanneer we niet weten wanneer de school weer 
open gaat, de benodigde inzet van ieder, en de verschuivingen van planningen n.a.v. het 
afstandsonderwijs, vraagt de komende periode in ieder geval om duidelijke keuzes te durven 
maken gericht op essenties.  
 
3. We hebben even gekeken naar het jaarrooster van de MR. We hebben de belangrijke 
onderwerpen eruit gefilterd en willen dit graag gaan plannen. Het voorstel is om de twee 
avondvergaderingen die al gepland staan voor de MR te laten staan, maar wel in te korten 
naar de duur van 1 uur. Naast deze twee avondvergaderingen willen we nog twee 
middagvergaderingen plannen. Alles online.  
Het voorstel is als volgt:  
 
Maandag 11 mei 19.30u - 20.30u:  
- Huidige stand van zaken (10 minuten)  
- Missie / Visie met betrekking tot het schoolplan (20 minuten) 
- Vakantierooster (10 minuten) 
- Urenverantwoording (10 minuten)  
- Formatie (10 minuten) 
 
Optioneel: In de week van 25 mei een kort moment plannen om in te stemmen met het 
nieuwe schoolplan?  
 
Maandag 8 juni 15.00u – 15.45u  
- Huidige stand van zaken (10 minuten) 
- Formatie (10 minuten) 
- Mr verkiezingen (10 minuten) 
- Schoolgids (15 minuten) 
 
Maandag 22 juni 19.30u - 20.30u 
- Huidige stand van zaken (10 minuten) 
- Evaluatie huidig jaarplan (10 minuten) 
- Jaarplanning definitief activiteiten (15 minuten)  
- Formatie (15 minuten)  
 

Maandag 29 juni 15.00u - 16.00u  
- Huidige stand van zaken (20 minuten)  
- Begroting MR (10 minuten) 



- Nieuwe jaarplanning MR (10 minuten) 
- Nieuwe vergaderingen plannen MR (10 minuten)  
 

Ik hoor graag wat jullie van bovenstaand voorstel vinden.  
Aanvullingen zijn natuurlijk van harte welkom.  

 


