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Notulen MR vergadering donderdag 3-10-2020 op de Piramide 

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

1. Opening: CK opent als nieuwe voorzitter, Bert notuleert. 

2. Welkom aan YdB, ouder van TK uit groep 5, zij woont de vergadering ter oriëntatie bij. Vanuit haar 

werk- beleidsadviseur veiligheidsregio Zaanstreek – interesse in MR. 

Iedereen stelt zich voor, de status van de Stip wordt verduidelijkt. 

3. Notulen vergadering dinsdag 4 juni 2019: goedgekeurd. MR jaarverslag is door BB in juni naar de 

leden gestuurd; zal dit alsnog een keer doen. 

4. Aanvullingen op de agenda: 

- CB ( dir) is niet blij met de termen uitval team; vervanging en explosieve groei op de agenda van 

vandaag. Dit insinueert iets, graag de woordkeuze wat voorzichtiger. 

- Heeft zojuist een brief van JZ bestuurder ontvangen voor alle ouders/verzorgers i.v.m. 

lerarentekort., gaat morgen naar ouders toe. De invalpool is zo goed als leeg. 

6. - Formatie: er is momenteel een klein overschot. ZZ-pers mogen ook worden ingehuurd bij Ronduit 

mits je formatie het toelaat (bij nood). 1-10-2020: 164 leerlingen Piramide, 30 leerlingen De Stip, en 

S.O kleutergroep 8 leerlingen. Alleen op de Piramide zijn nog wat plekken, maar bv in groepen 6 al 

niet meer. SWV verband gaat inzetten op arrangementen op de basisscholen. Wet Passend 

Onderwijs wordt 2020 geëvalueerd.(in de Kamer) 

7. Lokalen: Vergunningen Lokalen Vlindertuin zijn rond, nu nog een aannemer. Streven is 

voorjaarsvakantie 2020…… 

Binnenklimaat: veel onderhoud aan de kachel gepleegd de afgelopen tijd 

Team: 3 langdurig zieken, verwachting is dat dit de komende tijd nog zal aanblijven. 

DD gaat training Rots en Water doen i.v.m. ziekte LvW en ook om voor de komende jaren verzekerd 

te zijn van body en kennis in de school betreffende R en W. 

8. Opmerkingen/aanbevelingen rondom schoolplan 2019-2023 en School Ondersteunings Profiel 

(S.O.P ) graag direct naar CB mailen. In de vergadering van januari zullen we deze items agenderen. 

9. GMR verdeling: 10/10 : BB, 23/1 RD en MZ, 4/3 CK ,14/4 CL 15/6 open… 

10. - Werkverdelingsplan de Stip wordt bij MR van de Spinaker neergelegd. 



- MZ en YdB maken een stukje voor de nieuwsbrief van de Piramide (sturen naar 

c.vandekamp@ronduitonderwijs.nl) 

11. GMR: Bestuursplan 2019-2020 

- vernieuwd protocol leerlingen beleid???? Navragen … 

- Waar staan we nu: vrij summier beschreven, staat wel meer in de evaluatie. Weinig Smart 

geformuleerd. 

12. Speerpunt MR 2019-2020: het Veiligheidsbeleid heeft onze bijzondere aandacht. 

Veiligheid, Straat, Gebouw , Keuken. 

In de volgende vergadering van 14-01 a.s zouden we graag met MT (CB en CvdK) hierover van 

gedachten willen wisselen. 

Rondvraag: geen 

BB 07-10-2020 
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