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Agenda MR OBS De Piramide  
22-06-2020 

Datum Actie Uitvoering 

Onderwerp Doel Notulen 

19.30u. 
Huidige stand van zaken  informeren  

- Informatie over de kleine aanpassingen 
rondom corona RIVM richtlijnen 4/5 jarige 
gedeeld met ouders 

- Er zijn veiligheidsaanpassingen gedaan bij het 
ophalen en wegbrengen van de kinderen. De 
eerste dagen na volledige schoolopening, 
vroegen hierom. Met vaste fietsroutes, vaste 
parkeerplaatsen voor de fietsen en teamleden 
die extra opletten tijdens deze momenten, is 
er meer structuur in deze situatie gekomen.  

- Formatie en nieuwe groepsindelingen zijn 
gedeeld met ouders op 22-06-2020. Omdat 
we met één groep 4 gaan werken, hebben zijn 
er ouders uit de groepen 3 die vragen hebben 
gesteld. Denise gaat in gesprek met deze 
ouders.  

- Peter (invaller zwangerschapsverlof Pien) 
heeft afscheid genomen in groep 7 op onze 
school voor de laatste weken van school. Pien 
is terug van zwangerschapsverlof. Peter zal na 
de zomervakantie starten in groep 5, als 
invaller tijdens de re-integratie van Marijke.  

- Vrijdag 19-06-2020 heeft het team een 
studiedag gehad. Op de agenda stonden de 
onderwerpen; schoolplan, werkverdelingsplan 
taakbeleid, evaluatie jaarplan, evaluatie 
gesprekcyclussen, migratie. Het was een 
effectieve studiedag.

- De migratie vanuit Heutink (werken in de 
cloud) is goed verlopen, behalve voor de 
mails.  Leerkrachten kunnen vanaf vrijdag 19-
06 geen mail meer ontvangen of delen. 
Ouders zijn daar op 22-06-2020 via Parro kort 
over geïnformeerd. 

- IB: De afgelopen weken zijn er 
groepsbesprekingen geweest n.a.v. de 0-
metingen, actuele resultaten en het sociaal- 
emotionele proces. Er is goed gekeken door 
leerkrachten en IB naar de referentieniveaus 



en de leerlijnen. Dit is in kaart gebracht en zal 
in de overdracht naar de nieuwe 
leerkracht(en) specifiek benoemd worden. 
Doel is dat de kinderen, na de coronaperiode 
van thuisonderwijs,  goed mogelijk verder 
kunnen met hun ontwikkeling. De 
schoolanalyse staat gepland in september 
2020.  

19.40u. 
MR zaken  
- MR verkiezingen  
- Taken- en rolverdeling MR 2020-2021 
- Evaluatie huidig jaarplan  
- Evaluatie jaarplanning MR 2019-2020 
- Nieuwe vergaderingen plannen 2020-2021 
- SOP 2020-2021 
- Werkverdelingsplan  

Afstemmen  
Verdelen 
Evaluatie 
Evaluatie  
Inplannen 
Informeren 
Instemming  

MR Verkiezingen 
De MR verkiezingen worden in de week van 22 juni 
uitgezet door Robin (personeelsgeleding) en Karen 
(oudergeleding).  

Taken- en rolverdeling MR 2020-2021 
Nicole van Mook neemt dit jaar afscheid als lid van de 
MR van de Piramide. Haar plaats in de GMR zal 
overgenomen worden door Karen. Overige 
rolverdelingen binnen de MR zullen in september 
vastgesteld worden.  

Evaluatie huidig jaarplan 
Het jaarplan besproken in de MR en hier zal het 
jaarverslag aan gelinkt worden.  

Evaluatie jaarplanning MR 2019-2020 
Robin gaat een nieuwe opzet maken voor de 
jaarplanning 2020-2021 en zal dit als concept delen 
met de MR in de week van 29 juni.  

Nieuwe vergaderingen plannen 2020-2021 
Robin maakt een concept n.a.v. de nieuwe 
jaarplanning en deelt dit samen met de nieuwe 
jaarplanning met de MR.  

SOP 2020-2021 
Het schoolondersteuningsprofiel is aangepast voor het 
nieuwe schooljaar. De Wtf’s die voor de specialisaties 
vrij zijn gemaakt, zijn toegevoegd. Zo is er volgend jaar 
meer ruimt voor o.a. meer-en hoogbegaafdheid, NT2, 
RT etc. Zie Schoolondersteuningsprofiel

Werkverdelingsplan 
PMR heeft ingestemd, van te voren besproken met 
PMR en Denise. Tijdens de studiedag is het 
werkverdelingsplan verder ingevuld / verdeeld met 
schooltaken. Einde zomervakantie worden de 
schooltaken definitief gemaakt. 
Voor volgend jaar staan er twee nieuwe leerteams 
gepland, namelijk internationalisering&Engels en de 
nieuwe methode voor rekenen.  

21.00u.  
Rondvraag 

Nog te doen: 
- Schoolplan 
- Schoolgids  

Deze beide documenten zullen per mail 
gedeeld worden met de MR. Het is aan de PMR 

Onderzoek naar nieuwe schooltijden wordt gepland 
begin schooljaar 2020-2021. Op de nieuwe 
jaarplanning MR zal ook dit onderwerp geagendeerd 
gaan worden. Vanuit de MR zal er ook aangesloten 
gaan worden bij dit proces. 



en oudergeleding om hier op een gepaste 
manier instemming op te gaan geven.  


