
Notulen MR vergadering dinsdag 18 september 2018 19.00-21.00 uur 

 

Voorzitter Frenchez 

Notulist Cia 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen, notulen di 13-07-2018 goedgekeurd 

 

3. Mededelingen vanuit MT 

 

- Personele zaken, 4 nieuwe mensen die allen goed gestart zijn, bovendien gestart met 

voltallige bezetting. Alleen wat ouderschapsverlof. Nieuwe directeur begint 1 oktober 

2d/week en vanaf november 4d/week. Chantal en Agnes krijgen tot de herfstvakantie 2 

dagen ondersteuning vanuit Ronduit. Fijn dat dit goed geregeld is. 

- Leerlingen aantallen 

De Piramide is gegroeid, de Vlindertuin is stabiel. Bij de Piramide zijn alweer nieuwe 

aanmeldingen. Er is binnen de groepen nog wel wat groei mogelijk. De Stip zit vanaf 

oktober vol.  

- Huisvesting/gebouw 

In de 2 lokalen waar nu nog geen klassen zijn ingericht is het vanuit de gemeente de 

bedoeling dat er een expertisecentrum gaat komen waarvan de Piramide en de 

Vlindertuin gebruik kunnen maken. Er worden ook plannen gemaakt om te zien of de 2 

lokalen voor onderwijs gebruikt kunnen worden maar dan heeft de Vlindertuin evenveel 

recht op die lokalen en de vraag van het MT is of je de Vlindertuin wel in je gebouw wil. 

Er wordt een werkgroep opgezet waarin zowel de Piramide als de Vlindertuin 

participeren om een goede bestemming voor deze lokalen te realiseren. 

- Leeropbrengsten 

Over het algemeen doet de Piramide het goed om de potentie uit de leerlingen halen. De 

groep die wat achterblijft (de potentiele praktijkleerlingen) hebben we wat meer moeite 

om deze op een hoger niveau te krijgen. 

- Schoonmaak ( op verzoek van MR) 

Laatste week van de schoolvakantie bleek dat het gebouw erg vuil was. Er is veel gebeld, 

gemaild etc en zelf schoongemaakt om nog op tijd schone lokalen te hebben. Chantal is 

nog in onderhandeling om te zien wat een tegenprestatie kan zijn en of de rekening 

betaald moet worden. We wachten nog even af wat de reacties zijn en anders 

ondernemen we nog actie vanuit de MR. 

 

  



4. Managementstructuur 2018-2019 : aanstelling bovenschools coordinator/ voortgang  

In juni hebben wij niets van ons laten horen tav de aanstelling van de transitiemanager. Dat 

betekent dat wij geen toestemming hebben gegeven. Ook Jan Zijp heeft niets van zich laten 

horen en ondertussen is de transitiemanager wel aangesteld. 

De MR stuurt een mail naar Jan Zijp waarin we aangeven dat we het niet eens zijn met de 

gang van zaken.  

 

5. Nieuw ouder MR lid 

 

Cia heeft Agnes gevraagd om rond te kijken bij de ouders van de onderbouw om te zien of 

daar interesse is. Bovendien heeft zij een aantal ouders benaderd. Daar zit een ouder tussen 

die eventueel wel zitting zou willen nemen.  

Chantal zet een berichtje in de nieuwsbrief van september dat we ouders zoeken voor de 

MR. 

 

6. Vaststellen MR data 2018 2019 

GMR MR 

Maandag 24/9 Dinsdag 18/9 

Dinsdag 20/11 Dinsdag 13/11 

Woensdag 23/1 Dinsdag 15/1 

Dinsdag 12/2  

Dinsdag 19/3 Dinsdag 12/3 

Dinsdag 18/6 Dinsdag 4/6 

 

 

7. GMR: 

Els zal de Piramide vertegenwoordigen bij de GMR vergaderingen. 

- Tussentijdse rapportage 30 april 2018 

- Jaarplan Ronduit 2018-2019 

- Eindrapportage Ronduit 2017-2018 

- Inspectierapport RVT 

- Zicht op Ziekteverzuim 

- Mededelingen Jan Zijp 

Actie: het jaarplan is volgende week ter instemming de rest van de documenten ter 

informatie. Graag voor volgende week maandag opmerkingen betreft jaargids doorgeven aan 

Bert zodat hij ze aan Els kan meegeven voor de GMR. 

 

8. Rondvraag 

- Cie van toelating van de Piramide heeft kinderen aangenomen die zorg nodig hebben die 

nu niet geboden kan worden. De MR wil onze zorg uitspreken over deze situatie en wil 

graag op korte termijn een overleg met het MT en IBer. 

- Hoe positioneren we de MR?  

o Idee : 1 maal per 2 maanden zullen 2 leden van de MR zich kort voorstellen in de 

nieuwsbrief 

o De website is veroudert, de notulen worden niet bijgewerkt. Onduidelijk is wie 

daarvoor verantwoordelijk is. Dat wordt nagevraagd bij Chantal. 

 



 

9. Acties 

-Bert en Rian sturen mails naar Jan Zijp (transitiemanager) en naar MT (kinderen waarvoor 

onvoldoende zorg kan worden geboden) 

-Volgende vergadering bespreken we de rolverdeling van de MR. Voorlopig is Frenchez 

interimvoorzitter, Bert secretaris en Cia notulist. 

-Het jaarplan is volgende week ter instemming de rest ter informatie. Graag voor volgende 

week maandag opmerkingen betreft jaargids doorgeven aan Bert zodat hij ze aan Els kan 

meegeven voor de GMR. 

-Cia mailt Chantal over het bijwerken van de website en de positionering van de MR. 

 

 


