
Agenda openbare vergadering MR SBO de Piramide  

 

Datum  : maandag 19-09-2022 

Plaats  : Teamkamer Piramide 

Tijd  : 19.00-21.00 uur  

 

Voorzitter        : Ellen  

Secretaris : Inge  

Notulant : Inge  

 

Aanwezig  : ouders: Ellen de Wit, Hans Roijmans,  

  personeel: Ellen, André, Inge 

Afwezig  : Marieke 

 

 

Type Agendapunten  

19:00 u 1 Opening en vaststelling agenda 

 

 

19:05 u 

 

2 Vaststelling notulen MR d.d. 18-07-2022 

 
- Automatische incasso besluit, terug koppelen aan ouderraad (EllenS). Zie agendapunt 4. 

- Inloop kwartier onderzoeken of dit als effectieve leertijd gerekend kan worden (André). 

Voorgelegd aan Maaike Jacobs (CvB): nee, dat kan niet. Dit zou betekenen, dat een kind dat 

consequent om half 9 de klas binnenstapt, structureel een kwartier onderwijstijd gaat missen. 

Inloopkwartier kan niet gerekend worden als onderwijstijd. 

- Vergadering 19 september agenda punten: plan opleving corona. Zie agendapunt 5. 

- Activiteitenplan 2022-2023: gehele schooltijden bekijken (bijv. 5 gelijke dagen model). Blijft 

actiepunt. 

- Start vergadering bespreken werkwijze MR. Zie agendapunt 7 

- Jaarverslag 2021-2022 stukje zijpoort aanpassen (Marieke). Volgende vergadering i.v.m. 

afwezigheid Marieke. 

- Activiteitenplan doorlezen. Zie agendapunt 7 

- Data doorlezen / doorgeven of het goed is (Marieke). Vergaderdata zijn vastgelegd in de 

jaarplanning. 

- Eerste MR-vergadering ouderraad uitnodigen (vrijwillige ouderbijdrage). Wordt verplaatst naar 

de volgende vergadering. 

 

19:10 u 

 

3 Mededelingen 

In en uitgaande post MR 

 

Mededelingen directie / team  

- Aanvraag subsidie versterken basisvaardigheden rekenen/taal. Dit is inmiddels 

opgepakt door directie.  

- Sollicitaties: woensdag 21-09-2022 worden sollicitatiegesprekken gevoerd. 

- Stand van zaken projectformatie O en M1. 

- Start schooljaar, fijne start!  

 

Mededelingen GMR 

N.v.t. 

 

         Mededelingen Klankbordgroep (KBG) 

N.v.t. 

 

   Overige mededelingen 

 

  



 4 Vrijwillige ouderbijdrage   

- Automatische incasso is niet wenselijk. Dit levert meer werk en kosten op voor de 

administratie. Terugkoppeling is gegeven aan Daan Vermeulen (contactpersoon 

school OR). 

- Afstemming met ouderraad over programma van extra activiteiten gebaseerd op 

verkregen middelen van vorig schooljaar. EllenW sluit als toehoorder aan bij de 

eerstvolgende ouderraad vergadering (21-09). EllenS koppelt dit terug aan Daan. 

 

 5 Corona (plan bij opleving)  

 

Einde schooljaar is medegedeeld dat scholen een plan moeten hebben liggen voor de opleving 

van corona. André maakt een draaiboek en deelt dit met de MR via teams. Dit plan moet voor 

1 oktober zijn goedgekeurd door de MR.  

 

 6 Jaarplan komend schooljaar  

 

- Pedagogisch klimaat: Groepsvorming (3 gouden weken: week 5-9 t/m week 19-9) 

- Rekenen: Vervolg implementatie Getal en ruimte junior / instructiemodel / 

ondersteuningsniveaus (6 weken: week 26-9 t/m week 21-11) 

- OOL: onderzoekend en ontwerpend leren, waarbij er schoolbreed thematisch 

gewerkt wordt via proberen en evalueren (7 weken: week 28-11 t/m week 13-2) 

- Pedagogisch klimaat: Relaties en seksualiteit (6 weken: week 27-2 t/m week15-5) 

- Rekenen : Vervolg eerdere rekentraject (2 weken: week 22-5 t/m week 29-5) 

Door het jaar heen (verspreid) 

- Welzijn personeel, waarbij centraal staat: aanstaan afwisselen door tijdig afschakelen, 

balans zoeken tussen voor jezelf zorgen en voor de ander (5 weken) 

- Schoolplan (startend met missie en visiedag 20-9), waarbij uiteindelijk doel is om te 

komen tot een gedragen nieuw schoolplan 23-27 (5 weken) 

 

Opgeteld zijn dat 34 weken plus 4 ‘parkeervakken’ en 1 themavrije week wegens 

ouderavonden. 

 

 7 Activiteitenplan / huishoudelijk reglement  

 

Graag vooraf het activiteitenplan en huishoudelijk reglement lezen.  

Op of aanmerkingen kunnen we dan kort bespreken. Zie acties. 

 

 8 MR-zaken 

 

- Verdeling van taken binnen de MR (voorzitter, secretaris, notulist)  

- Verdeling momenten klankbordgroep 

- Scholingsbehoefte: leden binnen de MR hebben op dit moment geen specifieke 

scholingsbehoeften. Een lid gaat de start cursus volgen, dit is eerder afgestemd.   

- Vacature oudergeleding, blijft open staan.   

 

 9 Rondvraag  

 

 

 Besluiten en acties 19-09-2022 
- Jaarverslag 2021-2022 stukje zijpoort aanpassen (Marieke). 

- Volgende MR-vergadering ouderraad uitnodigen (vrijwillige ouderbijdrage). 

- Stemmen bij volmacht nakijken + aanpassen jaarplan en activiteitenplan. EllenS past dit aan, 

deelt het in teams. 

- Marieke, EllenS en Inge kijken samen naar de taakverdeling van de verschillende rollen. 

- Hans neemt contact op met de klankbordgroep voor de vergaderdata.  

 

21:00 u 12    Sluiting 

 


