
MR-bijeenkomst 27-09-2021 

Aanwezig: Brechje, Pim, Robijn, Denise, Rob, Rowena, Marijke, Linda, Robin, Inge. 

Onder de Pannen 

Voorstelrondje GMR, PMR, Rob. Rob geeft toelichting op de organisatie en de ambitie om alle 

kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling en talenten. Op de Piramide groeien we samen door 

naar een IKC. Onder de Pannen werft nieuw personeel om alle groepen te bemannen. Verder is de 

vergunning in aanvraag voor het bouwen van de extra slaapkamers. De binnentuin wordt aangepast, 

in het verlengde van ons groene plein. De groepskrachten geven ook gym en dans op de BSO en 

Peutergroep. De dagopvang is nog niet open, dit heeft prioriteit. Er zijn 2 BSO-groepen gestart en dit 

aantal blijft groeien. Er worden dagelijks workshops aangeboden in de gymzaal/ ontdeklab, waar 

kinderen aan mee mogen doen. Ook organiseert Onder de Pannen uitstapjes. De waarden en 

normen van de school worden gedeeld door Onder de Pannen. Er komt ook een vaste rubriek in de 

nieuwsbrief voor Onder de Pannen. Samen formuleren Rob en Denise ambities voor dit schooljaar 

en voor de komende jaren.  

Stand van zaken 

• Covid-Protocol STROOMM ten einde. Er blijft goed nagedacht worden over de activiteiten/ 

toegang meerdere externen. Dit is eerder gedeeld met ouders/personeel. 

• Schooljaar met het Gouden Randje. Vorig jaar veel doelstellingen gehaald, dit jaar meer 

zelfsturing in mini-teams, genieten van de doelstellingen.  

• Taalklas Vught dit schooljaar geopend op De Piramide. Dit is een samenwerking tussen 

Gemeente, Samenwerkingsverband, STROOMM, De Piramide. Leerkracht aangenomen per 

1-12-2021. Er wordt samen met deze ervaren leerkracht al geschakeld om de opzet van de 

Taalklas goed neer te zetten.  

• Nieuwe Arbo-dienstverlener, werkt vanuit Vertrouwen, verantwoordelijkheid, veiligheid en 

volwassenheid. Oplossingsgerichte gespreksvoering en verzuimmanagement. Goed contact 

met leidinggevende en werknemer.  

• Personele beknellingen binnen het onderwijs raakt ook STROOMM. De invalpool is klein. Er 

is budget gereserveerd voor zij-instromers en pay-rollers.  

Taakverdeling MR 

Voorzitter: agenda versturen met stukken. Robin 

Secretaris: notulen maken en archief bijhouden. Linda 

Penningmeester: jaarlijkse budget bijhouden. Pim 

2020-2021: Pim heeft als penningsmeester de begroting van de OV goedgekeurd. Eefje en Ingrid 

worden gevraag om de communicatie rondom de uitgaven te bespreken en eventueel ook op de 

website/nieuwsbrief te zetten.  

Basistraining MR besproken. Er wordt gekeken wat nodig is aan trainingen richting een MR in een 

IKC.  

Jaarplanning 

Ambitie om meer de diepte in te gaan bij vooraf gekozen onderwerpen. Andere punten kunnen 

vooraf voorbereid worden en kort besproken tijdens een MR.  



Schoolanalyse november: meenemen WIG5 en gelukskoffer. Analyses: Liggen we op Koers? 

Trendanalyse per vak en ambities. Schoolanalyse juni.  

PR 

Ouders die enthousiast zijn over de school, zijn je beste PR. 

Delen van ervaringen van de ouders.  

Rondvraag 

Notulen eerst naar MR, dan naar de site. 

Leerlingaantal besproken, fijn als er vaker een update kan komen. Ambitie wordt tweejaarlijks.  

Samenwerking MR: zorgen voor goede verbinding PMR/OMR. Pro-actieve rol gaan pakken.  

GMR thema-avond 21 oktober 19.30 uur: Teach the future van Erica Bol op de Hasselbraam in 

Haaren. 

 


