
MR vergadering 11 mei 2020 

De afgelopen weken is de MR meegenomen in het proces rondom het ‘onderwijs op afstand’. 

Hiervoor zijn er extra vergadermomenten ingepland, waardoor de MR op de hoogte bleef van de 

veranderingen en keuzes die gemaakt werden.  

De agendapunten voor maandag 11 mei 2020.  

- Huidige stand van zaken 

- Missie/Visie met betrekking tot het schoolplan 

- Vakantierooster 

- Urenverantwoording 

- Formatie  

Huidige stand van zaken 

De PMR heeft kort toegelicht hoe de eerste dag op school is verlopen. Feestelijke opening van de 

school, ballonnen aan het hek, teksten op de ramen. Ervaren als een soepele dag. Deze week mogen 

leerkrachten en kinderen de tijd nemen om deze manier weer van werken te laten landen. Verder 

geen opvallende zaken.  

Vakantierooster 

In de GMR besproken en de vaste vrije dagen zijn nu bekend en kunnen nu vastgesteld gaan worden 

in het vakantierooster.  

Urenverantwoording 

Denise heeft een toelichting en uitleg  gegeven van het bestaande concept van de 

urenverantwoording. Denise stuurt de MR het voorstel voor de urenverantwoording 2020-2021, 

waarbij 7520 uur in 8 schooljaren de leidraad is. Na instemming van de MR zal de jaarplanning 

gemaakt worden. 

Een voorstel vanuit Denise is om de urenverantwoording voor de komende 4 jaar vast te stellen. We 

kunnen dan direct vaststellen hoeveel uur per jaar de kinderen moeten maken. Dit om grote 

wisselingen in deze uren te voorkomen in de toekomst.  

Formatie 

De krimpopdracht van 0,37 FTE hoeven we niet weg te werken voor de zomervakantie in de 

formatie. Wel moet dit meegenomen worden in het werkverdelingsplan. In het proces rondom de 

formatie wordt het gehele team meegenomen.  

Studieweek in juni  

Vanuit continuïteit voor de kinderen na de fase van afstandsonderwijs en de huidige fase, is het 

voorstel om die week 2 dagen les gegeven in de school en krijgen de kinderen 2 dagen thuiswerk. 

Vrijdag is de studiedag met o.a. invulling migratie. De dagen van thuiswerk kunnen door het team 

gebruikt worden voor alle zaken die er nog te doen zijn inzake de afronding van het schooljaar. De 

MR had hier ook iets in te vinden en gaat akkoord.  

Missie/ Visie 

Het proces rondom de missie en visie met betrekking tot het nieuwe schoolplan is besproken in de 

MR. Het team van De Piramide is door Denise meegenomen in dit gehele proces. Er is ook een groep 

ouders die een sessie hebben doorlopen.  Er is input gegeven vanuit de oudergeleding van de MR en 

er zal een verkenning gestart worden voor de mogelijkheden voor een schoolplaat. Schoolplaat en 



missie visie bouwwerk versterken elkaar en kunnen naast elkaar gebruikt worden voor 

onderwijsontwikkeling van de komende 4 jaren. 

Volgende bijeenkomsten:  

- maandag 8 juni – 15.00u-15.45u  

- maandag 22 juni 19.30u -21.00u 

- maandag 29 juni 15.00u- 16.00u  

 


