
Agenda openbare vergadering MR SBO de Piramide  

 

Datum  : maandag 07-11-2022 

Plaats  : Teamkamer Piramide 

Tijd  : 19.00-21.00 uur  

 

Voorzitter        : Inge vervangt Ellen  

Secretaris : Inge  

Notulant : Marieke vervangt Inge 

 

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

  personeel:  André, Inge, Marieke  

Afwezig  : Ellen van den Bergh-Staals  

 

 

Type Agendapunten  

19:00 u 1 Opening en vaststelling agenda 

 

 

19:05 u 

 

2 Vaststelling notulen MR d.d. 19-09-2022 

 
- Jaarverslag 2021-2022 stukje zijpoort aanpassen (Marieke). 

Is gedaan.  

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

Ellen de Wit is aangesloten bij de ouderraad en heeft het nieuwe beleid rondom de vrijwillige 

ouderbijdrage toegelicht.  

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

deelt het in teams. -->  VOO geeft aan dat stemmen bij volmacht niet mogelijk is.  

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

Rollen en taakverdeling zijn goed beschreven.  

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

14-11-22 / 23-01-23 / 03-04-23 / 19-06-23. Verdeling is gemaakt door Ellen, Hans en Michiel.  

 

Notulen 19-09-2022 is vastgesteld. 
 

19:10 u 

 

3 Mededelingen 

In en uitgaande post MR 

- Er mag in het postvak van Ellen gekeken worden of daar een nieuwsbrief of informatie 

terecht is gekomen. Geen post. 

 

Mededelingen directie / team  

- Praktijkonderzoek Hans van Dael  

Heeft in de week van 31 okt. t/m 4 nov. plaats gevonden. Er zijn groepsbezoeken gedaan en 

gesprekken gevoerd door het onderzoeksteam. Dit team bestaat uit Hans van Dael en 

personeel (verschillende functies) van de Piramide. Het verslag van het onderzoek is nog niet 

binnen. Hetgeen wat hierin verwerkt wordt, kan de school gebruiken bij het maken van het 

nieuwe schoolplan.   

- Vacatures ingevuld  

- Initiatief SO/SBO studenten Pabo  

Samenwerking met oud collega en mentor Pabo studenten om het SO en SBO onder de 

aandacht te brengen bij Pabo studenten. 

- Corona  

 

Mededelingen GMR 

Geen mededelingen. 

 

         Mededelingen Klankbordgroep (KBG) 

Geen mededelingen. 



   Overige mededelingen 

Geen mededelingen. 

 4 Status begroting (André)  

André werkt aan de begroting. Formatiebegroting is voorgelegd aan het bestuur. 

 

CPO begroting heeft jarenlang door de begroting van de school gelopen. Nu zijn de 

begrotingen uit elkaar gehaald. Daarbij kwam naar voren dat de Piramide al jaren een negatieve 

begroting heeft. Hier wordt aan gewerkt.  

 

Begroting wordt volgende vergadering besproken.  

 

 5 Onderhoudsplan  (André kan dit toelichten)  

 

Schouw vindt later plaats (in plaats van dit kalenderjaar wordt het in elk geval dit schooljaar). 

Gevraagd aan bestuur om onze schouw als één van de eerste scholen te plannen. 

Een extern bedrijf maakt de schouw voor alle Kempenkind scholen. Deze schouw zorgt voor 

het meerjaren onderhoudsplan. Deze moet realistisch en doordacht zijn.  

 

Nieuwe stafmedewerker huisvesting pas gestart.  

 

 6 Plan uitgaven in relatie tot beleid vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023 

 

Ellen de Wit is bij de laatste ouderraadvergadering geweest. Plan kan mogelijk toegelicht 

worden en dan wel of niet instemmen.  

 

 7 Verkeer  

 
Navraag gedaan bij de werkgroep. Werkgroep geeft aan dat er problemen blijven ontstaan 

rondom het parkeren (halen en brengen van de kinderen) rondom de school.  
Recent heeft de werkgroep nog een reminder gestuurd via Social Schools. De werkgroep 

merkt dat er regelmatig reminders gestuurd moeten worden. Het gaat vaak dan een tijdje 

beter maar het lijkt ook weer snel te verwateren.  

 

Huidige situatie is besproken. Kort gedacht over ideeën. Volgende vergadering komt dit punt 

terug. 

 

 8 Rondvraag 

- Vraag Michiel: vergaderen zonder MT, evaluatie, wat vindt de MR belangrijk om te 

bespreken? 

Punt evaluatie toevoegen aan elke vergadering. MR strategisch voorbereiden: wat wil ik 

bespreken, etc.  

 

- Ouders betrekken bij de MR vergaderingen via Social Schools? 

Inge denkt hier over na. Komt hier de volgende vergadering op terug.  

 

- Kunnen we het schoolplan in delen krijgen, tussendoor, zodat we niet aan het eind het hele 

schoolplan in één keer hoeven te bekijken? 

André staat er voor open om het schoolplan in stukken aan te leveren.  

 
 Evaluatie 

- Prettig ervaren, nieuwe kritische blik. 

- Prettige sfeer, je kan open spreken, er wordt goed geluisterd naar elkaar. 

- Het algemene doel verbindt ons.  

- We nemen het focus punt mee. We kunnen goed uitweiden, maar de focus behouden is 

belangrijk. Nemen we mee naar de volgende vergadering.  

 



 9 Besluiten en acties 07-11-2022 

- Ellen de Wit benadert Daan om te vragen wie er in december aansluit bij de MR vanuit de 

ouderraad om de activiteiten voor komend schooljaar toe te lichten.  

- Inge denkt na over de communicatie na een MR vergadering op social schools.  

- Inge laat de notulen van 19-09-2022 op de website zetten.  

- Inge kijkt met Bjarne naar de agenda’s van de MR en GMR. Zijn er punten waar de MR iets 

mee moet? 

- Punten klankbordgroep: Surprise wel/niet op school, Schoolontbijt.  

- Marieke kijkt met Daan naar wel/niet surprise op school. Puntje voor de groepsvergadering? 

Ouderraad budget voor surprise? 

- Ellen S. geeft bij documenten aan of het ter instemming is of ter inzage.  

- Michiel vraagt na bij de Jacobus hoe het ‘kaartjes systeem’ werkt, ervaringen en effecten.  

- Marieke koppelt bespreek punt verkeer terug aan de werkgroep.  

- Verkeer is een onderwerp dat de volgende vergadering terug moet komen.  

- Punt evaluatie toevoegen aan vergader agenda MR.  

- Schoolplan stukken opnemen in de MR agenda: 15-05-23  

 

21:00 u 10 Sluiting  

 

 


