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Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2020-2021 SBO de Piramide te Alkmaar 

Leden: 

RD leerkracht groep 3 
CL leerkracht groep OZG De Stip 
BB leerkracht groep 7 en secretaris MR 
  
CK ouder van ZN uit groep 7 en voorzitter MR 
MZ ouder van RP uit groep 4 
WS ouder van SS uit groep ½ 
  
Namens de Piramide neemt steeds een wisselend MR lid deel aan de GMR-vergaderingen van de 
stichting Ronduit Alkmaar. 
De MR is het afgelopen schooljaar een keer fysiek bijeengeweest en drie keer online via ZOOM. De 
vergaderingen vinden in principe altijd plaats op de Piramide. Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur. Meestal een 
week voorafgaand aan de GMR vergaderingen van Ronduit, zodat we ook de agendapunten GMR 
mee kunnen nemen. De directie wordt altijd uitgenodigd om het eerste half uur of zo nodig langer bij 
de vergadering aanwezig te zijn om die zaken te bespreken die vanuit het MT-toelichting behoeven. 
Welke onderwerpen zijn er o.a. aan bod gekomen? 

➢ Huisvesting 
o Slochterwaard (situatie Vlindertuin- Piramide) 
o Schoonmaak 
o Klimaat in de school, naar aanleiding van Covid. 

➢ MR 
o Bezetting MR 
o Profilering MR leden in de nieuwsbrieven van school. 
o Functioneren MR 

➢ Stichting Ronduit 
o Bestuursformatieplan Ronduit 2021-2022 
o Ziekteverzuimbeleid Ronduit breed 
o Functie teamleiderschap 

➢ De Piramide 
o Begroting De Piramide 
o Leerlingenaantallen en groei van de school; 
o Arbo jaarplan en RI en E (veiligheidsbeleid) 
o Klachtenregeling de Piramide 
o Contact en vertrouwenspersoon de Piramide 
o Meerjarenbeleidsplan i.v.m. vervangen methodes 
o Schoolgids 2021-2022 
o Jaarplan: tussentijdse evaluatie en doelen volgend schooljaar 2021-2022 
o Vakantierooster 2021-2022 
o Ziekteverzuimbeleid op schoolniveau 
o Samenwerking Piramide/ de Stip/ Spinaker. 
 
 
 



 
 

➢ Personeel 
o Formatie 2021-2022 
o Personeelsbeleid 
o Werkverdelingsplan 2021-2022 

➢ Ouders 
o Vrijwillige ouderbijdrage 
o Bijdrage schoolreisjes 
  
Vanwege de Coronacrisis hebben de leerlingen vanaf woensdag 16 december 2020 t/m vrijdag 5 
februari 2021 thuisonderwijs ontvangen met een pakket werk of werken via Gynzy en contact 
gehouden met de leerkrachten via ZOOM of Teams. Er is ook noodopvang geweest voor de meest 
kwetsbare leerlingen. 
  
BB, juni 2021  

 


