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Notulen MR vergadering donderdag 14-1-2020 op de Piramide 

 
Aanwezig: CK, BB, MZ, RD  ( 19.00-21.00) en CB ( directeur) van 19.00-19.45 uur 
Afwezig: CL  
Notulist RD 
 

 

1. Opening: CK opent de vergadering 

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering: notulen van 3-10-2019 zijn goedgekeurd 

3. Aanvullingen op de agenda: geen 

4. Ingebrachte punten van de directie (organisatorisch, onderwijskundig, personeelsbeleid (incl. 

onderwerpen aangedragen door BG)) 

a. Informatief: RIE: bij evaluatie bleek dat er al heel wat stappen waren gezet. 

Binnenklimaat: hier valt nog het één en ander te verbeteren. Het bestuur van 

Ronduit is hier ook gedeeltelijk verantwoordelijk voor. Bijv. de investering voor 

dubbelglas bij de zorggroepen.  

Formatie: de formatiegesprekken vinden binnenkort weer plaats, er wordt nog 

gezocht naar een gymdocent. Er staat voor onbepaalde tijd een vacature open. Tot 

er iemand gevonden is, doet Rik (oudstagiair) de gymlessen, maar hier moet de 

leerkracht wel bij aanwezig zijn. Leesbegeleiding: NK heeft taken van TG 

overgenomen. Zij heeft de 3 jaar Pabo afgerond.  

Irene re-integreert in groep 4. LvW start samen met Danique de rots en water lessen 

weer op.  

IdH gaat 2 dagen voor de SBO kleutergroep. 

b. Advies 

c. Ter instemming: SOP: MR geeft instemming. Dit document blijft in principe zoals het 

is. Mochten er grote veranderingen zijn, zal CB dit aanpassen. Bij grote 

veranderingen wordt dit onderdeel weer in de MR ingebracht. Veiligheidsplan 2019-

2023: MR geeft instemming. Hier geldt ook dat alleen bij grote veranderingen dit in 

gedeeltes in de MR wordt ingebracht.                               

5. Toelichting veiligheidsbeleid (gebouw/indeling/voorzieningen, straat/verkeer, (les) keuken 

etc).: Het verkeer van halen en brengen stroomt weer wat beter door. Als er problemen zijn 

bij bewoners zullen zij het initiatief moeten nemen om daar iets aan te doen.  

De Vlindertuin wordt regelmatig aangesproken om veilig en netjes om te gaan met de 

leskeuken. Hier gaat nog wel eens wat mis. 

6. Vergaderdatum februari aanpassen: wordt 3-3-2020. De GMR van 4-3 slaan we over.                

7. Bespreking algemene zaken directie organisatorisch, onderwijskundig en informatie 

begroting school en bestuur 

8. Speerpunten veiligheidsbeleid MR 2019-2020: conclusie: we houden vinger aan de pols 

rondom het thema veiligheid buiten en binnen de school.  

9. Update acties nav de notulen vorige vergadering: alle actiepunten zijn afgehandeld 



10. Werving nieuw ouderlid MR: in de vergadering van 16-1-2020 zullen BB en RD inbrengen dat 

er gezocht wordt naar een ouderlid MR. Als collega’s een ouder geschikt achten zullen ze dit 

bij de oudergesprekken in februari persoonlijk aan deze ouder vragen. 

CK zal in de komende nieuwsbrief een stukje over de MR plaatsen en interesse voor de MR 

aanwakkeren. 

11. Schoolplan 2019-2023 en School Ondersteunings Profiel ( S.O.P ): SOP was in het eerste 

gedeelte van de vergadering afgehandeld. Het schoolplan is nog verder besproken. Over het 

algemeen was de inhoud voldoende, maar missen we het één en ander in het gedeelte over 

personeelsbeleid. CK zal dit in een mail aan CB verduidelijken. Ook moet voor dat ingestemd 

kan worden duidelijk zijn hoe het schoolplan met het team wordt gedeeld. BB en RD sturen 

aan CB de punten die inhoudelijk veranderd moeten worden. 

12. GMR 

a. Tussentijdse cijfers 31-10-19, inclusief ziekteverzuim (ter informatie) 

b. Begroting (ter informatie): het oude adres van de Piramide wordt nog vermeld. Moet 

veranderd worden. 

c. Monitor eindopbrengsten 2019 PO (ter informatie) 

d. Formeel advies vakantierooster 2020-2021 (ter instemming): MR stemt in, maar 

onduidelijk is wat er met de datum 9-10-2020 moet gebeuren. Waarom is niet 

gekozen voor een personeelsdag op 7-10? In de volgende GMR zal dit gevraagd 

worden. 

e. Wijzigingen WRNA (ter informatie) 

13. Rondvraag:  

 

 

Datum MR Datum GMR Afgevaardigde GMR 

Donderdag 3 oktober 2019 Donderdag 10 oktober 2019 BB 

 Dinsdag 12 november 2019  

Dinsdag 14 januari 2020 Donderdag 23 januari 2020 RD en MZ 

Donderdag 27 februari 2020 Woensdag 4 maart 2020 CK 

Dinsdag 7 april 2020 Dinsdag 14 april CL 

Donderdag 11 juni 2020 Maandag 15 juni  

 

 


