
Agenda openbare vergadering MR SBO de Piramide  

 

Datum  : maandag 06-02-2023 

Plaats  : Online 

Tijd  : 19.00-21.00 uur  

 

Voorzitter        : Ellen  

Secretaris : Inge  

Notulant : Inge 

 

Aanwezig  : ouders: Ellen de Wit, Hans Roijmans, Michiel Rutten 

  personeel:  André, Inge, Marieke, Ellen 

  Julia Thielen vanaf 20.30 i.v.m. vragen begroting 

Afwezig  :  

 

 

Type Agendapunten  

19:00 u 1 Opening en vaststelling agenda 

 

 

19:05 u 

 

2 Vaststelling notulen MR d.d. 19-12-2022 

 

Besluiten en acties 19-12-2022 

- Hans deelt de notulen van de klankbordgroep in het teams kanaal van de MR. (gedaan 

en in teams gezet)  

- Inge laat de notulen op de website zetten en plaatst een bericht op social schools.  

 

Besluiten en acties die verwerkt zijn in de agenda 

- EllenS bedenkt een werkvorm voor agendapunt ‘omgaan met personele tekorten’. 

- Michiel stelt vragen op m.b.t. de begroting. 

- EllenS maakt een afspraak met André en Julia rondom de begroting 

 
19:10 u 

 

3 Mededelingen 

In en uitgaande post MR 

- Klachtenregeling (stond in activiteitenplan, is alleen stichting breed en niet school 

specifiek).  

 

Mededelingen directie / team  

- Informatie vakantierooster. Binnen dit vakantierooster, opgesteld door de GMR, 

moeten de studiedagen voor de Piramide nog gepland worden. In de volgende 

vergadering in maart wordt het vakantierooster gedeeld met de MR.   

- Praktijkonderzoek / stand van zaken schoolplan: de uitkomsten van het 

praktijkonderzoek wat eerder dit schooljaar is uitgevoerd is een belangrijke input voor 

het schoolplan. Komende donderdag worden de uitkomsten van het praktijkonderzoek 

met het team besproken. Daarna komt het terug binnen de MR.  

- Ontwikkelingen inclusief onderwijs: binnen Kempenkind is er een werkgroep 

samengesteld vanuit de expertgroep inclusiever onderwijs. Als eerste wordt er een 

visie opgesteld rondom dit onderwerp.   

- Instemming activiteitenplan subsidie vergroten basisvaardigheden op het gebied van 

rekenen. Deze subsidie is op basis van loting verlopen. Nadat de Piramide ingeloot was 

is er volgens afspraak een activiteitenplan ingediend. De termijn waarin het bedrag te 

besteden is (eerder tot januari 2024) wordt verlengd d.w.z. dat er meer tijd is om het 

bedrag goed te besteden.  

- Er heeft een 2 jarige pilot plaatsgevonden onder 50 SO scholen met als opbrengst dat 

er collectief gezocht is naar betere wegen om sneller zorg voor leerlingen te kunnen 

inkopen op scholen. Er start een verlengde pilot met 25 scholen waar de Piramide als 

enige SBO school ook aan mag deelnemen. André heeft deze week een gesprek met 

een zorgarrangeur waarmee hij de pilot gaat bespreken.  



Mededelingen GMR 

- Volgende vergadering sluit Desirée vanuit de GMR gedeeltelijk aan. Op deze manier 

bevorderen we de samenwerking tussen de MR en GMR. 

 

         Mededelingen Klankbordgroep (KBG) 

- Schooltijdenregeling: tijdens de klankbordgroep is er gesproken over de invulling van 

de schooltijdenregeling. Hier is afgesproken dat er informatie opgevraagd wordt bij 

verschillende SBO scholen die werken met bijv. een vijf-gelijken-schooldagen-model 

(André).   

- De schoolgids wordt door de klankbordgroep voorzien van feedback op o.a. 

leesbaarheid. 

- Ouderbetrokkenheid: er bestaan ouderbetrokkenheidskaarten waar ouders hun 

talenten/kennis/mogelijkheden op kunnen schrijven. Van deze talenten zou school 

vervolgens gebruik kunnen maken.    

 

   Overige mededelingen 

   N.v.t. 

 

19.30 4 Verkeer  

 

- Informatie ingewonnen rondom het kaartjessysteem. Ervaringen en effecten? (Michiel) 

Bij de Jacobusschool hebben leerlingen zich verkleed als politie en hebben ‘kaarten’ uitgedeeld 

aan ouders om ze te attenderen op de veiligheid rondom school (parkeren, hard rijden etc.). 

Echter had het bezoek van de wijkagent (2x) meer invloed op de verkeersveiligheid.  

- Bespreekpunten terugkoppelen aan de werkgroep (Marieke)  

- André: gemeente Bladel heeft een verkeersvisie opgesteld. Dit bleek tijdens het laatste 

halfjaarlijks overleg met de gemeente. Daarin wordt ook aandacht gevestigd op de 

verkeerssituatie in de buurt van scholen. Dat moet situationeel worden bezien en is 

dus maatwerk. Een ‘Kiss+Ride’-zone is voor één specifieke schoolomgeving 

bijvoorbeeld effectief, voor de andere niet. Ook is in die visie het halen en brengen van 

kinderen aandachtspunt. Infrastructurele maatregelen kunnen aan de orde zijn, maar 

ook de gedragscomponent van (groot)ouders is een factor van belang. Toegezegd is 

dat de gemeente initiatief neemt om op locatie te komen kijken en een gesprek te 

voeren met school, verkeerswerkgroep, e.d., teneinde een plan op te stellen voor 

verbetering van de situatie. Een afspraak is inmiddels al gemaakt: vrijdag 24 maart 2023 

van 8:00-8:30 (het kijken in de praktijk bij het brengen van leerlingen) en dan van 8:30 

tot uiterlijk 10:00 in gesprek. Vraag: zijn er geïnteresseerde ouders, die willen 

aansluiten bij deze afspraak? Dit kan echter ook vanuit de klankbordgroep. 

- Binnen de MR wordt nagedacht over wie er evt. kan aansluiten vrijdag 24 maart 2023. 

Dit is ook gevraagd bij de klankbordgroep. 

 

19.45 5 Hoe kunnen we omgaan met personele tekorten  

 

Wat zou Mc Donald's doen als ze te maken hebben met personele tekorten?  

Ik wil jullie vragen om na te denken over mogelijke ideeën in het omgaan met personele 

tekorten! Let op ik zoek hierin naar kwantiteit want kwantiteit leidt uiteindelijk tot kwaliteit! 

Gekke ideeën kunnen namelijk een ander weer op ideeën brengen.  

 

Ik nodig je uit alle ideeën die je hebt naar mij (Ellen) te sturen. Ik ga al deze ideeën verwerken 

zodat we hier tijdens de vergadering met elkaar over in gesprek kunnen gaan. En bedenk.... elk 

idee dat je niet deelt is een oplossingsrichting die de nek wordt omgedraaid!  

 

Ik zie alle ideeën graag voor maandag 6-2-2023 tegemoet. Dan heb ik nog de tijd om alle 

geweldige en vernieuwende ideeën te verwerken!  

 



  

 

 

 

 

 

 

 
Tijdens de volgende vergadering komt dit onderwerp terug op de agenda.  

Ideeën blijven welkom! Dit onderwerp wordt ook besproken met de teamleden. 

 

20.15  6 Begroting 

Stand van zaken is besproken en Julia Thielen (stafmedewerker Financiën) is aangesloten om de 

vragen die voortkwamen uit de begroting toe te lichten.  

 

 7 Rondvraag 

- Is er rekening gehouden met het aftreden van Hans binnen de MR? Ja. 

 
 8 Evaluatie 

Effectieve vergadering rondom de bespreekpunten voor de begroting.  

Begroting toelichten was verhelderend, mocht ook meer tijd voor zijn dus is prima zo. Fijn dat 

Julia kon aansluiten. Voorstelidee: kunnen we in het vervolg de begroting inzien zodat we in de 

vergadering in kunnen zetten op, wat betekent dit voor de school? Evt. een deel van de MR 

laten aansluiten i.p.v. de gehele MR.  

 

 9 Besluiten en acties 06-02-2023 

- Inge laat de notulen op de website plaatsen, ook de notulen van de vorige twee 

vergaderingen checken. 

 

21:00 u 10 Sluiting  
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