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Notulen MR vergadering donderdag 24-09-2020 op de Piramide 

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

 

1. Opening: CK opent de vergadering. Bijzonder welkom aan WS. 

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering: notulen van 11-06-2020 zijn goedgekeurd. 

3. Aanvullingen op de agenda: geen. 

4. Wendy Stam stelt zich voor: ouder van Sietse de Smet uit groep 1 / 2 A  van juf Nicky. 
Ervaringen: opleidingsadviseur  en coördinator stichting mentorschap. De overige leden 
stellen zich ook voor. 
,5, 6, 7, 8, 9 

5. Ingebrachte punten van de directie  

a. The Post Covid periode wordt anders ervaren op de school. Er wordt een beroep 

gedaan op ons allen. 

b. 4 vacatures zijn vervuld, 2 zwangerschappen, 2 reguliere vacatures. Twee collega’s 

gaan niet door, er zijn geen invallers. Alle zeilen bijzetten. Prioriteit is het primaire 

proces. Momenteel 170 leerlingen , er is een wachtlijst voor de groepen 3-4-5. 

Bij de kleuters is nog wel groei mogelijk. 

Lokalen: momenteel heeft Vlindertuin  nog 1 lokaal in bezit. 

c. Verkeerssituatie: wijkagent gaat opnieuw gevraagd worden om de situatie te komen 

bekijken. 

Uitjes en vieringen: geen uitjes buiten school. Sint en Kerst wordt in aangepaste 

vorm gedaan. 

Ouderbetrokkenheid: hoe te organiseren? 

Het is een verschraling van hoe we de school zouden willen organiseren. 

6. Piramide heeft in kader van kwaliteitsonderzoek bezoek gehad van Mariëlle Moll en Judith 

Zeeman.  Men was zeer onder de indruk van de ontwikkelingen binnen de kwaliteitszorg van 

de school. Pluim voor  MT!  

Close reading binnen het team is gestart ( pilot), evenals een intervisieplanning . 

7. Vrijwillige ouderbijdrage en kookgeld wordt apart door school aangeboden aan de 

ouders/verzorgers. Cynthia verlaat de vergadering. 

8. Vraag van ouder: In het kader van een veilig leerklimaat: handig om het MT deze 

bijeenkomsten voor te zitten? Mail naar directie hierover.  

9. GMR: vakantieregeling advies : mei vakantie met alle schoolbesturen samen: Bert mailt  

GMR.  

10. Rondvraag:  

*) Heeft piramide gebruik gemaakt van de genoemde coronasubsidie ( genoemd door     

              bestuurder JZ) 

*) Wie neemt deel aan GMR: BB; januari: CL.  


