
Voorwoord van de secretaris en de voorzitter 
 
Dit is het jaarverslag 2019-2020 van de Medezeggenschapsraad (MR) OBS de 
Piramide. 
 
De MR heeft 2 nieuwe leden mogen verwelkomen (oudergeleding). Ruud van ’t Hoff en 
Nico Nouwels hebben dit schooljaar meegedraaid en blijken een waardevolle aanvulling 
op de zittende leden. Wij zijn dankbaar dat de vacatures zijn ingevuld en met een 
voltallige MR mochten werken.  

 
Wij hebben de vaste agendapunten behandeld dit schooljaar. Hiernaast zijn er 
onderwerpen ingebracht door de leden, waaronder het idee van een typecursus onder of 
na schooltijd. Hier zou onder de ouders/kinderen veel vraag naar zijn, aangezien er 
binnen de huidige maatschappij veel digitaal gewerkt wordt. In het schooljaar 2020-2021 
wordt dit opgepakt.  
 
Dit jaar hadden wij communicatie als speerpunt gekozen. Info werd verstrekt via 
verschillende kanalen en dit verliep niet altijd soepel. Wij hebben met elkaar gekeken 
waar (on)mogelijkheden lagen. De directie en het team hebben dit vervolgens handen 
en voeten gegeven.  
 
Verder heeft de MR zich ingezet voor de verkeersveiligheid rondom de school. Er is een 
brief opgesteld en verstuurd naar de gemeente. Zij hebben een reactie gegeven en de 
belofte gedaan hier verder onderzoek naar te verrichten. De eerste stap hierin heeft de 
gemeente inmiddels gezet door iedereen de mogelijkheid te bieden de enquête “ Prikker 
op de kaart” in te vullen. Wij houden de verdere ontwikkelingen uiteraard scherp in de 
gaten. 
 
Het einde van het schooljaar werd overschaduwd door het coronavirus. De MR is nauw 
betrokken bij het beleid van de school. De vierde vergadering (online) stond vrijwel 
geheel in het teken van corona. Er is geëvalueerd, waarbij er tips zijn gegeven en 
complimenten zijn uitgesproken.  
 
Aan het einde van het schooljaar hebben wij afscheid genomen van Margreet Plomp. 
Wij willen haar nogmaals bedanken voor haar inzet en wensen Margreet en haar gezin 
veel woon- werk- en leerplezier toe in Hendrik-Ido-Ambacht.  

 
 
 
 
Namens de MR, 
 
Linda Schagen en Johan Straaten 
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MR OBS De Piramide 
Verslag, actie- en besluitenlijst  
Datum  : 15-10-2019 
Tijd  : 18.00 – 21.00 uur  
Plaats  : OBS De Piramide (Locatie Centrum) 
                            Burgemeester de Zeeuwstraat 294 
                            2981 AJ Ridderkerk 

 

Aanwezig: 
Johan Straaten (teamlid/ voorzitter) 
Linda Schagen (ouder/ notulist/secretaris) 
Sacha Maurits (teamlid) 
Jenice Böck (teamlid) 
Ingrid de Meere (teamlid) 
Jessey Westerveld (teamlid) 
Margreet Plomp (ouder) 
Lenny Wenink (ouder) 
Krystle van der Valk – Hagoort (ouder) 
Ruud van ’t Hoff (kandidaat oudergeleding) 
Nico Nouwels (kandidaat oudergeleding) 
Anja Leeuwenhoek (directeur) 

Afwezig:  
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Johan heet Ruud van ’t Hoff en Nico Nouwels speciaal welkom. Zij hebben zich kandidaat 
gesteld als MR lid. Ruud van ’t Hoff naar aanleiding van de vacaturebrief en Nico Nouwels 
naar aanleiding van een gesprek met Krystle tijdens de informatieavond. We doen een 
voorstelronde ter kennismaking. 
 
2. Notulen 
2a. Goedkeuring notulen d.d. 18-06-2019 

➢ De typvaardigheidscursus is niet opgenomen in de actielijst. Linda past dit nog aan 
zodat het ook in het jaarverslag staat. Dit zou via de bredeschoolactiviteiten kunnen 
lopen. Krystle stelt voor dit bij het samenwerkingsverband neer te leggen, zodat het 
groot ingekocht kan warden en daarmee onderhandeld kan worden over de prijs. 
Anja neemt dit mee in een volgend overleg. 

 
2b. Acties en besluiten: 

    Datum Omschrijving Wie Deadline 

1 06-11-2018 OR vergadering bijwonen – bij Astrid 
of Miranda informeren naar de data 
van 2020 

Johan Schooljaar 
2019 – 2020 

2 09-04-2019 Afscheid Allegonda namens de MR – 
Anja informeert de MR leden over de 
invulling  - MR was niet aanwezig bij 
het afscheid. 

Anja 12-07-2019 

3 09-04-2019 Cursussen MR – Johan en Linda 
hebben 2 cursussen gevonden die 

Allen Schooljaar 
2019-2020 
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    Datum Omschrijving Wie Deadline 

wellicht interessant zijn MR Effectief 
en MR-begroting. Linda stuurt de links 
naar de leden. Wie interesse heeft kan 
dit aan Linda doorgeven. Anja kijkt 
naar het budget. 

4 18-06-2019 Definitieve jaarplanning doorsturen – 
gedaan 

Linda 18-07-2019 

5 18-06-2019 Definitieve vergaderdata doorsturen – 
gedaan  

Linda 18-07-2019 

6 18-06-2019 Tips en trics opmaak nieuwsbrief – 
nog geen afspraak gemaakt Linda 
plant op korte termijn. Wellicht ook 
mogelijk om de nieuwsbrief via Parro 
te versturen. 

Anja/ 
Ylonka en 
Linda 

18-07-2019 

7 18-06-2019 Tekst meesterpi MR – niet meer nodig 
i.v.m. Parro 

Linda 18-07-2019 

8 18-06-2019 Spel voor interactie tijdens de 
informatiemarkt MR-kraam – zie 
lopende zaken g. evaluatie 
informatieavond 

Jessey 
en Sacha 

18-07-2019 

9 18-06-2019 Aanwezigheidsformulier overleggen 
aanpassen en naar Johan mailen – 
verzonden 

Linda 18-07-2019 

 
3. Toelichting op de stukken: 
Zie lopende zaken 
 
4. Lopende zaken 
4a. Passend onderwijs/ meerjarenplan SOP 
Anja en Sacha hebben een studiedag gehad waarin het beleidsplan is voorgelegd. Hierop is 
feedback gegeven. De aangedragen punten worden meegenomen en gaan in het nieuwe 
schooljaar in.  
Strategisch beleidsplan loopt achter op de planning voor 2020. 
Op 6 november staat weer een landelijke staking op stapel, afhankelijk van de beslissing 
van de minister.  
Anja licht het schoolplan toe. De A3 wordt met de notulen digitaal toegezonden.  
Anja licht een voorbeeld van een PDCA-cyclus toe. 
Meerjarenplan is voor 4 jaar, PDCA’s is ook voor 4 jaar, leerkrachten krijgen jaarlijks doelen. 
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4b. Concept jaarverslag MR (2018-2019) 
Geen aanpassingen noodzakelijk i.v.m. vertrouwelijke informatie in de notulen. Johan schrijft 
het voorwoord, daarna kan het verslag gepubliceerd worden op de website. 
 
4c. Vaststellen schoolplan, jaarplan en schoolgids 
Dank aan Krystle voor de kritische blik op de schoolgids. Na een controle zijn er 2 
aanpassingen nog niet doorgevoerd. Linda mailt deze naar Ylonka. Idee om de vernieuwde 
schoolgids via Parro onder de aandacht te brengen.  
 
4d. Financieel verslag, begroting MR en oudergelden 
Geen grote kosten plaatsgevonden. Binnen de begroting kijken welke ruimte er is voor het 
volgen van cursussen binnen de MR naast de startMR cursus voor beginnende leden.  
Het eerdere idee voor de besteding van de oudergelden is helaas niet haalbaar. Nadenken 
over alternatieven. Voor Rijsoord is er vraag naar nieuwe hockeysticks en bij Centrum 
zouden schaduwdoeken boven de zandbakken een goede investering zijn. Johan en Linda 
kijken naar de mogelijkheden. 
 
4e. Communicatie 
➢ We merken dat er kritischer naar uitingen wordt gekeken, er zitten nog maar zelden 

fouten in teksten. Dat is een goede ontwikkeling.  
➢ MR PI is komen te vervallen. 
➢ Parro wordt al intensief gebruikt. In Rijsoord is 99% van de ouders al gekoppeld, in 

Centrum is dat 91%. Na de herfstvakantie wordt deze nog verder gevuld. 2 weken na 
de vakantie moet alle reeds beschikbare informatie in Parro staan. 

➢ Lenny verzoekt de vakanties en studiedagen in Parro te zetten. Anja communiceert dit 
met de leerkrachten. 

➢ De MR adviseert de directie geen kalender meer te laten drukken, maar alles 
activiteiten in Parro te zetten. Mochten er dan zaken wijzigen is dat mogelijk bij een 
kalender niet. 

➢ Verzoek vanuit de oudergeleding om de datum voor de informatieavond eerder te 
communiceren. Nu was er ook verwarring omdat er eerder over dinsdag 15 september 
was gesproken en dit uiteindelijk donderdag 17 september is geworden door een 
dubbele planning. 

➢ Verzoek vanuit de oudergeleding om de gymlessen in de eerste schoolweek kenbaar te 
maken.  

 
4f. Nieuwe gezichten op school 
Ook hiervoor kan Parro worden ingezet. Johan stuurt een mail hierover naar de 
leerkrachten. 
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4g. Evaluatie informatieavond 
➢ Het spel was een heel goed idee. Terwijl de kinderen aan het spelen waren konden de 

MR leden met de ouders een praatje maken. Concreet is hier een kandidaat MR-lid uit 
voortgekomen, Nico Nouwels. 

➢ Idee om de volgende keer een flyer te maken met daarop de vergaderdata van het 
nieuwe schooljaar, het mailadres en de namen van de leden. 

➢ MR-mailadres is nog steeds niet actief. 
➢ De opkomst was minder hoog dat vorig jaar, wel alsnog een hogere opkomst dan met 

de eerdere opzet. 
➢ Bij de volgende informatieavond het de brief meegeven i.p.v. neerleggen. 
➢ MR is het erover eens dat de opzet van de informatieavond past bij de onderwijsvorm 

die de Piramide hanteert. 
➢ Idee om de bovenbouw zelf een presentatie te laten geven. 

 
4h. Evaluatie schoolbrengweken 
Leerkrachten hebben één week bijgehouden hoe kinderen naar school zijn gekomen. 
38% komt met de auto, landelijk is dat 27 %. 
1% komt met het OV. 
30% komt op de fiets. 
31% komt te voet. 
 
4i. Verkeersveiligheid 
Bij het zebrapad bij locatie Centrum komt 1 parkeervak te vervallen, dit in verband met beter 
zicht. 
Linda vraagt wat de status is van het verzoek een kiss & ride plaats te creëren. Anja geeft 
aan dat dit verzoek al een tijdje bij de gemeente ligt en er nog geen concrete terugkoppeling 
heeft plaatsgevonden.  
Lenny stelt voor om vanuit de MR een brief op te stellen naar Veilig Verkeer Nederland. Anja 
informeert eerst nog even bij de wethouder wat de status. Is. 
 
4j. Vet gezonde school 
➢ Tijdens het laatste overleg zijn de wijzigingen in het beleid met betrekking tot het koekje 

op de woensdag besproken. Hierin heeft Lenny te kennen gegeven dat zij het niet eens 
is met dit nieuwe beleid. Dit is niet genotuleerd en wordt bij deze alsnog vermeld. 
Verder hebben Johan en Linda naar aanleiding van het raadplegen van het MR-
handboek moeten constateren dat het in deze kwestie om instemmingsrecht ging en er 
een stemming had moeten plaatsvinden. Om het besluit alsnog vast te leggen wordt de 
stemming alsnog gehouden: 

o Daily mile – unaniem aangenomen 
o Dagelijks fruit – 1 stem tegen, besluit vastgelegd. 
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➢ De daily mile vindt iedere donderdag plaats onder begeleiding van Melvin. Helaas is dit 
ook de dag dat de kinderen gymmen. Dit was organisatorisch niet anders in te richten. 
De 2e dag voor de daily mile moet nog worden vastgelegd. Dit wordt waarschijnlijk de 
dinsdag. 

➢ Vanaf november wordt er weer via de school schoolfruit aangeboden, dit is fruit als 
extra naast het fruit wat de kinderen van huis uit meenemen. 

➢ Vanaf week 44 biedt supermarkt Dirk van den Broek appels aan. Verder willen ze ook 
aanvullend sponsoren op feestdagen (denk daarbij aan het paasontbijt). 

➢ Anja geeft aan dat ze al verschillende erg leuke traktaties heeft lang zien komen. 
➢ Voor de waterpomp op het schoolplein is subsidie aangevraagd. Bij de feestelijke 

opening zullen de kinderen allemaal een dopper krijgen. 
➢ Vanuit de ouders op het schoolplein kwam de vraag wat de vervolgstappen zijn en 

waarom ervoor gekozen is de wijzigingen gefaseerd te doen, dit geeft steeds weer 
reden tot verzet. Wanneer de wijzigingen in één keer waren doorgevoerd was het 
verzet eenmalig geweest. Anja geeft aan dat de school heel nauwkeurig kijkt welke 
wijzigingen passen bij onze school en op basis daarvan de wijzingen wil doorvoeren of 
juist niet. 

➢ Anja meldt dat er een fysiotherapeut op school komt om in de klas bewegingsspelletjes 
te doen. Ingrid doet dit al uit eigen initiatief met haar klas. 

➢ Wijzigingen lopen via de MR en zullen aan de hand van stemmingen al dan niet worden 
goedgekeurd. 

 
4k. Vanuit de GMR 
Het overleg viel samen met het MR-overleg. Punten zullen een volgende keer worden 
gecommuniceerd. 
 
4l. Voor de nieuwsbrief 
Onderwerp verkeersveiligheid door Linda. 
 
5. Rondvraag 
➢ Nico is enthousiast en zou graag aan willen sluiten bij de MR, wij heten Nico van harte 

welkom, verzoek meteen een stukje aan te leveren bij Linda om je voor te stellen in de 
nieuwsbrief als nieuw MR-lid. 

➢ Ruud is enthousiast en zou graag aan willen sluiten bij de MR, wij heten Ruud van 
harte welkom, verzoek meteen een stukje aan te leveren bij Linda om je voor te stellen 
in de nieuwsbrief als nieuw MR-lid. 

➢ Door de komst van Nico en Ruud in de MR hebben we tijdelijk overbemanning. Tot dat 
Margreet de MR gaat verlaten (eind dit schooljaar) dienen we hiermee rekening te 
houden bij stemmingen. I ouder wordt dan bij de stemming uitgesloten.  

➢ Lenny geeft aan dat de status het schoolplein achteruitgaat, tegels liggen scheef, 
plasvorming, veel troep op het schoolplein. Anja neemt het opknappen van het 
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schoolplein mee in het meerjarenbeleidsplan. Verder geeft Anja aan dat de gele 
prullenbakken geleegd worden door de gemeente. Sinds kort heeft de school ook een 
sleuteltje en wanneer de bakken te vol zitten kunnen we ze zelf legen. 

 
6. Besluitenlijst 

➢ Jaarverslag MR - vastgesteld 
➢ Schoolgids - vastgesteld 

 
7. Actielijst 

    Datum Omschrijving Wie Deadline 

1 06-11-2018 OR vergadering bijwonen Johan Schooljaar 
2019 – 2020 

2 09-04-2019 Cursussen MR – link doorsturen Linda Schooljaar 
2019-2020 

3 18-06-2019 Mogelijkheden bespreken nieuwsbrief 
via Parro 

Anja/ 
Ylonka en 
Linda 

Week 45 

4 18-06-2019 Aanwezigheidsformulier naar Johan 
mailen 

Linda Week 45 

5 15-10-2019 A3 schoolplan toesturen Anja Week 45 

6 15-10-2019 Voorwoord schrijven MR-jaarverslag Johan Week 45 

7 15-10-2019 Aanpassingen schoolgids naar Ylonka 
mailen 

Linda Week 45 

8 15-10-2019 Vakanties en studiedagen in Parro 
zetten 

Ylonka Week 45 

9 15-10-2019 Investering oudergelden Johan + 
Linda 

Week 45 

10 15-10-2019 Nieuwe gezichten op Parro, mail naar 
de leerkrachten 

Johan Week 45 

11 15-10-2019 Nieuw mailadres voor de MR aan laten 
maken 

Johan Week 45 

12 15-10-2019 Status kiss & ride plaats locatie 
Centrum 

Anja Week 45 

13 15-10-2019 Voorstelstukje voor de nieuwsbrief 
naar Linda sturen 

Ruud + 
Nico 

25 oktober 
2019 
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Volgende vergadering: 
Dinsdag 12 november 2019 
Start om 19.30 uur  
OBS De Piramide (Locatie Rijsoord)  
G. Alewijnszstraat 1 
2988 XD Ridderkerk 

Overige vergaderdata: 
21-01-2020 
07-04-2020 
16-06-2020 
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MR OBS De Piramide 
Verslag, actie- en besluitenlijst  
Datum  : 12 november 2019 
Tijd  : 18.00 – 21.00 uur  
Plaats  : OBS De Piramide (Locatie Rijsoord) 
                            G. Alewijnszstraat 1 
                            2988 XD Ridderkerk 

 

Aanwezig: 
Johan Straaten (teamlid/ voorzitter) 
Linda Schagen (ouder/ notulist/secretaris) 
Sacha Maurits (teamlid) 
Jenice Böck (teamlid) 
Ingrid de Meere (teamlid) 
Lenny Wenink (ouder) 
Krystle van der Valk – Hagoort (ouder) 
Ruud van ’t Hoff (kandidaat ouder) 
Nico Nouwels (kandidaat ouder) 
 

Afwezig:  
Jessey Westerveld (teamlid) 
Margreet Plomp (ouder) 
Anja Leeuwenhoek (directeur) 

1. Opening en vaststellen agenda 
Johan geeft aan dat Anja niet aanwezig kan zijn tijdens de vergadering wegens privé-
omstandigheden. 
 
2. Notulen 
2a. Goedkeuring notulen d.d. 15-10-2019 

➢ De datum is niet correct, dit moet 15 oktober. Linda past dit aan. 
➢ Bij actiepunt 8 staat Anja als verantwoordelijke, dit moet Ylonka zijn. Linda past dit 

aan. 
➢ Na aanpassing zijn de notulen vastgesteld. 

 
2b. Acties en besluiten: 

    Datum Omschrijving Wie Deadline 

1 06-11-2018 OR vergadering bijwonen – Johan en 
Linda schuiven 23 januari aan bij de 
OR vergadering 

Johan Schooljaar 
2019 – 2020 

2 09-04-2019 Cursussen MR – De nieuwe leden 
kunnen aangemeld worden voor de 
Start cursus, Johan regelt dit. Het 
verzoek voor de overige cursussen 
blijft staan voor het volgende overleg, 
waarin Anja inzicht geeft in het budget. 

Linda Schooljaar 
2019-2020 

3 18-06-2019 Mogelijkheden bespreken nieuwsbrief 
via Parro – nog niet ingepland 

Anja/ 
Ylonka en 
Linda 

Week 45 
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4 18-06-2019 Aanwezigheidsformulier naar Johan 
mailen - afgerond 

Linda Week 45 

5 15-10-2019 A3 schoolplan toesturen - afgerond Anja Week 45 

6 15-10-2019 Voorwoord schrijven MR-jaarverslag – 
voorstel doorgestuurd. Linda gaat nog 
enkele aanpassingen doorvoeren en 
daarna aan het jaarverslag toevoegen 

Johan Week 45 

7 15-10-2019 Aanpassingen schoolgids naar Ylonka 
mailen – afgerond 

Linda Week 45 

8 15-10-2019 Vakanties en studiedagen in Parro 
zetten – in uitvoering 

Anja Week 45 

9 15-10-2019 Investering oudergelden – Linda heeft 
gekeken naar de schaduwdoeken en 
de hockeysticks. De investering van de 
schaduwdoeken is veel groter dan het 
beschikbare budget. De hockeysticks 
kosten ongeveer € 15,00 per stuk. 
Tijdens het overleg bij de OR vragen 
Johan en Linda of de OR eventueel 
nog geld beschikbaar wil stellen voor 
de schaduwdoeken. Sacha geeft nog 
als optie het aanschaffen van 
dakplatanen Johan bekijkt of deze 
optie binnen het budget valt. 

Johan + 
Linda 

Week 45 

10 15-10-2019 Nieuwe gezichten op Parro, mail naar 
de leerkrachten  - mail is verzonden. 

Johan Week 45 

11 15-10-2019 Nieuw mailadres voor de MR aan laten 
maken – blijkt niet zo makkelijk te zijn. 
Ligt bij Marcel. 

Johan Week 45 

12 15-10-2019 Status kiss & ride plaats locatie 
Centrum – actiepunt blijft staan. 

Anja Week 45 

13 15-10-2019 Voorstelstukje voor de nieuwsbrief 
naar Linda sturen – stukje van Nico 
was bij Linda in de Spam terecht 
gekomen en dus pas laat aangeleverd 
bij Ylonka. Het stukje gaat in de 
volgende nieuwsbrief mee. Stukje van 
Ruud nog niet ontvangen. 

Ruud + 
Nico 

25 oktober 
2019 

 
3. Toelichting op de stukken: 
Zie lopende zaken 
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4. Lopende zaken 
4a. Passend onderwijs/ meerjarenplan SOP 

➢ Meerjarenbeleidsplan naar het volgende overleg in verband met afwezigheid Anja. 
➢ Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met alle scholen van OZHW met als 

onderwerp hoe je ouders en kinderen nog meer betrokken krijgt bij de 
schoolactiviteiten. Dit wordt opgenomen in het beleid van OZHW. Ook vanuit de 
Piramide zijn er suggesties aangedragen. 

➢ Momenteel zijn er ontwikkelingen voor het opzetten van een kwaliteitsdocument. Dit 
document wordt eerst OZHW breed opgesteld en daarop volgende per school. 

 
4b. Vasstellen jaarverslag MR (2018-2019) 
In het voorwoord nog een paar kleine aanpassingen doorvoeren. Daarna samenvoegen met 
de notulen en naar Marcel sturen zodat het op de website geplaatst kan worden. 
 
4c. Personeelstevredenheidsonderzoek 

➢ Respons erg laag, 53%, en daardoor niet erg representatief. Ook ver onder het 
gemiddelde van de respons OZHW breed. 

➢ Naar de MR toe is de opmerking gemaakt dat er geen terugkoppeling is naar het 
team toe. Johan heeft afgesproken alle notulen naar het team te verspreiden. 

 
4d. Begroting 
Deze is nog steeds niet definitief. 
 
4e. Communicatie 
➢ Agenda is nog niet volledig gevuld, Ylonka is hiermee bezig. Er zitten nog wat buggs in 

de app, waardoor je voor ieder agenda-item (ook aansluitende dagen) een melding 
krijgt. 

➢ Bij de ouders speelt het gevoel dat niet alle leerkrachten op dezelfde manier gebruik 
maken van Parro. 

➢ Het gebeurd regelmatig dat er dubbele meldingen komen, wellicht dat dit ook t.z.t. 
verholpen is. 

➢ Afspraak is dat schoolgerelateerde items door Ylonka worden geplaatst en 
groepsgerelateerde items door de groepsleerkrachten. 

 
4f. Nieuwe gezichten op school 
Geen nieuwe namen te benoemen. 
 
4g. Excellente school 
➢ Het predicaat is tot 2020 gelding. In 2020 komt opnieuw de inspectie, ook deze keer 

richten we ons op OGO. 
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4h. Verkeersveiligheid 
➢ Op 28 oktober heeft iedereen een mail ontvangen met de brief van de gemeente waarin 

werd aangekondigd dat er diverse aanpassingen worden doorgevoerd voor een 
proefperiode van 3 maanden rond locatie Centrum: 

o Inrijden Van den Broekstraat toegestaan; 
o Kiss en Ride aan de kant van de gymzaal 
o Omdraaien rijrichting Burgemeester Crezeestraat, Van den Broekstraat naar 

Geerlaan. 
o Verwijderen parkeerplaats naast het zebrapad. 

➢ De nieuwe situatie is erg verwarrend doordat deze niet duidelijk is aangegeven. Ook is 
er nog geen doorgang naar de Geerlaan, waardoor de proef niet geheel getest kan 
worden. Kiss en ride is niet duidelijk aangegeven. 

➢ Ook rond locatie Rijsoord is de verkeerssituatie door de bouwwerkzaamheden in de 
wijk niet veilig. 

 
4i. Vet gezonde school 
Bij beide locaties wordt een watertappunt gerealiseerd. Bij de opening hiervan zullen de 
kinderen allemaal een dopper ontvangen. De school wordt hiermee geen waterschool. 
 
4j. Vanuit de GMR 
Johan heeft nog geen notulen van het laatste overleg ontvangen en was zelf niet aanwezig 
bij het overleg. 
 
4k. Nieuw rapport 
De opzet van de rapporten is veranderd. De MR ontvangt ter informatie een uitdraai. Op wat 
kleine opmerkingen is de MR enthousiast. Bij het eerst volgende rapport zal de nieuwe 
opmaak gebruikt worden, hierin zullen de opmerkingen nog niet verwerkt zijn. Bij het laatste 
rapport wel. 
 
4l. Voor de nieuwsbrief 
Voorstelstukjes Nico en Ruud 
 
5. Rondvraag 
➢ Ruud geeft aan dat hij niet aanwezig kan zijn tijdens de vergadering op 21 januari 2020.  

 
6. Besluitenlijst 

➢ Jaarverslag MR - vastgesteld 
  

mailto:info@obsdepiramide.nl
http://www.obsdepiramide.nl.nl/


 

 

Openbare basisschool de Piramide 
Burg. de Zeeuwstraat 294, 2981 AJ Ridderkerk • 0180 - 49 90 10 
G. Alewijnszstraat 1, 2988 XD Ridderkerk • 0180 - 42 03 66 
 
info@obsdepiramide.nl • www.obsdepiramide.nl.nl 
 

7. Actielijst 

    Datum Omschrijving Wie Deadline 

1 18-06-2019 Mogelijkheden bespreken nieuwsbrief 
via Parro 

Anja/ 
Ylonka en 
Linda 

Week 48 

2 15-10-2019 Voorwoord aanpassen en daarna aan 
het MR jaarverslag toevoegen en naar 
Marcel sturen, zodat deze op de 
website geplaatst kan worden 

Linda Week 48 

3 15-10-2019 Vakanties en studiedagen in Parro 
zetten 

Ylonka Week 48 

4 15-10-2019 Nieuw mailadres voor de MR aan laten 
maken 

Johan Week 48 

5 15-10-2019 Status kiss & ride plaats locatie 
Centrum 

Anja Week 48 

6 15-10-2019 Voorstelstukje voor de nieuwsbrief 
naar Linda sturen 

Ruud 16 december 
2019 

7 12-11-2019 Aanmelden MR Start nieuwe MR-
leden 

Johan Week 48 

8 12-11-2019 Beschikbaar budget cursussen MR Anja Week 48 

9 12-11-2019 In het OR overleg vragen naar een 
bijdrage voor de aanschaf van 
schaduwdoeken 

Johan en 
Linda 

23 januari 
2020 

10 12-11-2019 Inventariseren aanschaf dakplatanen 
locatie Centrum 

Johan Week 48 

 
Volgende vergadering: 
Dinsdag 21 januari 2019 
Start om 19.30 uur  
OBS De Piramide (Locatie Rijsoord)  
G. Alewijnszstraat 1 
2988 XD Ridderkerk 

 
Overige vergaderdata: 
07-04-2020 
16-06-2020 
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MR OBS De Piramide 
Verslag, actie- en besluitenlijst  
Datum  : 21 januari 2020 
Tijd  : 19.30– 21.00 uur  
Plaats  : OBS De Piramide (Locatie Rijsoord) 
                            G. Alewijnszstraat 1 
                            2988 XD Ridderkerk 

 

Aanwezig: 
Johan Straaten (teamlid/ voorzitter) 
Linda Schagen (ouder/ notulist/secretaris) 
Sacha Maurits (teamlid) 
Jenice Böck (teamlid) 
Ingrid de Meere (teamlid) 
Lenny Wenink (ouder) 
Krystle van der Valk – Hagoort (ouder) 
Nico Nouwels (kandidaat ouder) 
Margreet Plomp (ouder) 
Anja Leeuwenhoek (directeur) 
 

Afwezig:  
Jessey Westerveld (teamlid) 
Ruud van ’t Hoff (kandidaat ouder) 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Johan heet iedereen welkom. Op de agenda staat ook meerjarenbeleidsplan, deze wordt in 
dit overleg niet bespreken maar komt weer in september op de agenda. 
 
2. Notulen 
2a. Goedkeuring notulen d.d. 12-11-2019 
Agendapunt 10 inventariseren aanschaf dak-platanen locatie Centrum was niet voor Johan, 
maar voor Sacha. Verder zijn de notulen vastgesteld. 
 
2b. Acties en besluiten: 

    Datum Omschrijving Wie Deadline 

1 18-06-2019 Mogelijkheden bespreken nieuwsbrief 
via Parro – is besproken. Helaas zit er 
geen nieuwsbrief functie in Parro. 
Linda heeft ook contact gehad met 
Parro en daarin aangegeven dat zij 
graag wil mee denken en testen, deze 
behoefte is er niet zijn beschikken over 
een eigen testpanel. Besloten is om de 
nieuwsbrief wel via Parro te 
verspreiden, maar dan als bijlage in 
een nieuwitem. Daarmee komt de 
verspreiding via de email te vervallen. 

Anja/ 
Ylonka en 
Linda 

Week 48 

2 15-10-2019 Voorwoord aanpassen en daarna aan 
het MR-jaarverslag toevoegen en naar 

Linda Week 48 
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Marcel sturen, zodat deze op de 
website geplaatst kan worden – 
gedaan en verzonden naar Marcel, bij 
de laatste controle stonden de notulen 
nog niet op de website. Linda stuurt 
Marcel een reminder. 

3 15-10-2019 Vakanties en studiedagen in Parro 
zetten – idee is om enkel de begin en 
de einddatum in Parro te zetten zodat 
niet iedereen bij het aanmaken van de 
vakanties voor iedere datum een 
melding op de telefoon krijgt. Ook is 
het nu niet mogelijk om alle vakanties 
voor het hele schooljaar in Parro te 
zetten. Voor de planning is dat erg 
storend vinden de ouders. Johan 
neemt contact op met Parro om te 
vragen naar de mogelijkheden. 

Ylonka Week 48 

4 15-10-2019 Nieuw mailadres voor de MR aan laten 
maken – is uitgezet, maar nog geen 
terugkoppeling ontvangen. Johan gaat 
er achteraan. 

Johan Week 48 

5 15-10-2019 Status kiss & ride plaats locatie 
Centrum – Anja heeft contact gehad 
met Marleen Bellaart en heeft 
begrepen dat de proef is afgerond en 
er zaken worden teruggedraaid i.v.m. 
onvrede in de wijk. De proef is echter 
niet volledig uitgevoerd en ook de 
parkeerplaats bij het zebrapad nog niet 
verwijderd (door tijdsgebrek 
aannemer). Anja vraagt de MR een 
brief te sturen. 

Anja Week 48 

6 15-10-2019 Voorstelstukje voor de nieuwsbrief 
naar Linda sturen – is gedaan 

Ruud 16 december 
2019 

7 12-11-2019 Aanmelden MR Start nieuwe MR-
leden – is gedaan. 

Johan Week 48 

8 12-11-2019 Beschikbaar budget cursussen MR – 
er is een budget van € 1.000,00 
beschikbaar. Johan en Linda kijken 

Anja Week 48 
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welke cursus het beste aansluit en 
melden zich eventueel aan. 

9 12-11-2019 In het OR overleg vragen naar een 
bijdrage voor de aanschaf van 
schaduwdoeken – aankomende 
donderdag 

Johan en 
Linda 

23 januari 
2020 

10 12-11-2019 Inventariseren aanschaf dakplatanen 
locatie Centrum – komt te vervallen 
met de schaduwdoeken. 

Johan Week 48 

 
3. Toelichting op de stukken: 
Brief gesprek RvT v2, zie agendapunt 4b. 
 
4. Lopende zaken 
4a. Passend onderwijs 
Geen nieuwe ontwikkelingen. 
 
4b. Brief gesprek RvT v2 
Johan, Anja en Linda hebben de brief samen voorbesproken en willen graag een positief 
geluid afgeven. Johan neemt de beschreven antwoorden door en vult waar nodig aan. 
Johan past de wijzigingen aan en verstuurd de brief naar Esther van der Valk. 
 
4c. Evaluatie schoonmaak gebouwen 

➢ Er is een nieuwe schoonmaakster. 
➢ In overleg met Anja wordt er een goed rooster gemaakt. 
➢ De toiletten blijven een aandachtspunt. 

 
4d. Begroting 
Deze is nog niet goedgekeurd door de GMR. In februari vindt de volgende GMR-vergadering 
plaats, dan staat de begroting weer op de agenda. Aankomende donderdag heeft Anja een 
workshop. PO & VO heeft zich onthouden van advies, omdat er nog te veel 
onduidelijkheden zijn over de overkoepelende begroting. 
 
4e. Communicatie 
➢ De oudergeleding geeft aan dat het prettig was vroegtijdig een bericht te krijgen over de 

studiedag van 20/2 voorafgaand aan de voorjaarsvakantie.  
➢ Parro wordt als zeer positief ervaren. 
➢ Bijna iedere ouder is inmiddels aangesloten op Parro. 
➢ Er zijn geen taalverzoeken binnengekomen, kinderen lezen de berichten dan voor aan 

hun ouders. 
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4f. Nieuwe gezichten op school 
Geen nieuwe namen te benoemen. Wel nog melding naar de leerkrachten nieuwe gezichten 
via Parro voor te stellen. 
 
4g. Staking januari 
De leerkrachten gaan niet staken (met uitzondering van de schakelklas). We willen als 
school een positieve houding aannemen.  
 
4h. Beleid dyslexie en dyscalculie 
Sacha geeft toelichting over het beleid dat landelijk geldt voor basisscholen. Sacha adviseert 
wanneer ouders het vermoeden hebben van dyslexie of dyscalculie bij hun kinderen dit te 
allen tijde te bespreken met Sacha, zodat zij procedures kan toelichten. 
 
4i. Vet gezonde school 
Vanuit de leerlingenraad zijn er wat vragen gekomen: 

➢ Waarom eten leerkrachten af en toe wel een koekje? – de afspraak is dat ook de 
leerkrachten een gezond hapje eten. Wanneer zij wel een koekje eten zijn deze 
vanuit traktaties. Ook kinderen doen mee met traktaties, dit zijn de uitzonderingen. 

➢ Waarom rennen de leerkrachten niet mee met de daily mile? – Leerkrachten moeten 
toezicht houden tijdens de daily mile. Ook moeten sommige kinderen aangespoord 
worden om actief mee te doen.  

 
4j. Vanuit de GMR 
Johan informeert. 
 
4k. Voor de nieuwsbrief 
Krystle schrijft een stukje met een positieve vibe m.b.t. het vak van de leerkrachten. 
 
5. Rondvraag 
➢ Lenny geeft aan dat ze regelmatig iemand ziet roken op het schoolplein. De bordjes 

verboden te roken en geen honden op het schoolplein zijn stuk of weg, deze dienen 
vernieuwd te worden. Wanneer men signaleert dat er gerookt wordt of er honden op het 
schoolplein zijn hiervan melding doen bij Anja. 

➢ Lenny vraagt of de afspraak nog steeds geldt dat de leerkrachten 8.20 naar buiten 
komen. Anja bevestigd dat dit nog steeds de afspraak is.  

➢ Krystle en Linda informeren of de oudergeleding mee wil doen aan een kraamcadeautje 
voor Jessey. Bij het eerstvolgende overleg waar Jessey bij aanwezig is willen we haar 
verrassen 
 

6. Besluitenlijst 
➢ Brief RvT v2 

mailto:info@obsdepiramide.nl
http://www.obsdepiramide.nl.nl/


 

 

Openbare basisschool de Piramide 
Burg. de Zeeuwstraat 294, 2981 AJ Ridderkerk • 0180 - 49 90 10 
G. Alewijnszstraat 1, 2988 XD Ridderkerk • 0180 - 42 03 66 
 
info@obsdepiramide.nl • www.obsdepiramide.nl.nl 
 

7. Actielijst 

    Datum Omschrijving Wie Deadline 

1 21-01-2020 Parro bellen om te informeren naar de 
mogelijkheden om vakanties en 
studiedagen voor het hele schooljaar 
in Parro zetten 

Johan Week 8 

2 21-01-2020 Verkeersveiligheid Centrum. Brief 
opstellen naar de gemeente  

Johan, 
Lenny en 
Linda 

Week 6 

3 21-01-2020 Aanmelden MR-cursus Johan en 
Linda 

Week 8 

4 12-11-2019 In het OR overleg vragen naar een 
bijdrage voor de aanschaf van 
schaduwdoeken 

Johan en 
Linda 

23 januari 
2020 

5 21-01-2020 Verboden te roken en verboden voor 
honden bordjes vernieuwen 

Anja Week 8 

 
Volgende vergadering: 
Dinsdag 7 april 2020 
Start om 19.30 uur  
OBS De Piramide (Locatie Rijsoord)  
G. Alewijnszstraat 1 
2988 XD Ridderkerk 

 
Overige vergaderdata: 
16-06-2020 
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MR OBS De Piramide 
Verslag, actie- en besluitenlijst  
Datum  : 8 april 2020 
Tijd  : 20.30– 21.30 uur  
Plaats  : videoconference via Teams 

 

Aanwezig: 
Johan Straaten (teamlid/ voorzitter) 
Linda Schagen (ouder/ notulist/secretaris) 
Sacha Maurits (teamlid) 
Jenice Böck (teamlid) 
Ingrid de Meere (teamlid) 
Lenny Wenink (ouder) 
Krystle van der Valk – Hagoort (ouder) 
Nico Nouwels (kandidaat ouder) 
Margreet Plomp (ouder) 
Ruud van ’t Hoff (kandidaat ouder 
Anja Leeuwenhoek (directeur) 

Afwezig:  
Jessey Westerveld (teamlid) i.v.m. zwangerschapsverlof 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Johan heet iedereen welkom en legt de regels van het vergaderen via Teams uit. Er is een 
afwijkende agenda, dan standaard. 
 
2. Notulen 
2a. Goedkeuring notulen d.d. 21-01-2020 
Ruud geeft aan te twijfelen over de volledigheid van het MR-jaarverslag op de website. 
Linda controleert of er notulen ontbreken. Verder zijn de notulen niet besproken. 
 
2b. Acties en besluiten: 
Deze zijn niet besproken in het overleg, worden de volgende keer weer meegenomen 
 
3. Toelichting op de stukken: 
Niet aan de orde 
 
4. Lopende zaken 
4a. Ervaringen thuisonderwijs ouders 
 
Algemeen: 
• Complimenten hoe het thuisonderwijs georganiseerd wordt, duidelijk voor de kinderen en 

ouders wat er van ze verwacht wordt. 
• Docenten goed bereikbaar. 
• Prettige communicatie. 
• Complimenten aan de leerkrachten. 
• Het is heel pittig met 2/ 3 kinderen, 3 verschillende niveaus, 3 verschillende 

takenpakketten, steeds schakelen en computer delen (steeds overal inloggen). 
• In sommige groepen wordt de feedback op gemaakt werk gemist. 
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Kleuters: 
Positief: 
• Leuke opdrachten. 
• Fijn contact met de juf (Rijsoord). 
• Geen behoefte aan meer contact (Rijsoord) 
 
Opmerkingen: 
• Er is veel verschil in wat er wordt aangeboden tussen de kleutergroepen, 
• De ene groep werkt wel met de computer (Gynzy) en de andere niet. 
• Werkboekje mist nog voor de nieuwe week (Rijsoord) 
• Veel losse opdrachten (Rijsoord) 
• Verzoek om meer contact tussen de kinderen met de leerkracht. 
• Niet altijd haalbaar om alle uit te voeren aan kleuteropdrachten naast het thuiswerken. 
• De kinderen missen het contact met de andere groepsgenootjes. 
• Verschillende geluiden. De ene ouder geeft aan meer behoefte te hebben aan 

gesprekken, terwijl de andere ouder het prima vindt. Hierbij wordt ook aangegeven dat 
ouders zelf eenvoudig contact kunnen leggen met de leerkracht. 

• Contact in groepjes, Centrum is contact leggen met de kleuters lastiger en zal ook de 
ICT thuis niet overal toereikend zijn. 

 
Groep 3 
Helaas geen terugkoppeling vanuit ouders gekregen. 
 
Groep 4: 
Positief: 
• Lessen worden goed uitgelegd. 
• Leerkrachten goed bereikbaar 
• Lessen worden goed begeleid. 
• Fijn dat ook de schriften nu weer beschikbaar zijn, de combinatie computer en schriften 

is prettig. 
• Teams werkt prettig 
 
Opmerkingen: 
• Veel huiswerk, zeker in vergelijking met andere groepen. 
 
Groep 5 
Helaas geen terugkoppeling vanuit ouders gekregen. 
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Groep 6 
Positief: 
• Prettig contact de met de leerkracht.  
• Behapbare hoeveelheid huiswerk.  
• Fijn dat kinderen nu ook persoonlijk contact hebben met de juf en ook direct hun vragen 

kunnen stellen, i.p.v. via de ouders met Parro. 
• Duidelijke uitleg en fijne terugkoppeling. 
 
Opmerkingen: 
• Weinig persoonlijk contact (Rijsoord) 
 
Groep 7: 
Positief: 
• Werken in teams is fijn 
 
Opmerkingen: 
• Hoeveelheid is genoeg 
• Uitleg is niet altijd even duidelijk 
• Engels missen ze 
• Eerst heel weinig huiswerk nu heel veel, de verhouding is niet binnen proporties 
 
Groep 8 
Positief: 
• Johan en Marcel hebben zich super aangepast in deze rare situatie. 
• Zelfstandig aan het werk (Rijsoord) 
• Iedere ochtend contact met de meester (Rijsoord). 
• Veel complimenten naar de leerkrachten. 
 
Opmerkingen: 
• Geen aanvullingen. 
 
4b. Ervaringen leerkrachten 
 
Algemeen: 
• Alle leerkrachten hebben inmiddels instructies gekregen over het gebruik met Teams. 
• Voor iedere leerkracht is de invulling hiervan afhankelijk van de thuissituatie. 
• Het is voor veel leerkrachten nieuw, dus velen moeten er nog aan wennen. 
• Het is wellicht goed wanneer iedere leerkracht aangeeft in de groepen wanneer ze 

bereikbaar zijn, zodat privé en werk niet volledig in elkaar verweven raakt. 
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Johan: 
• Eerste 2 weken heel vreemd. 
• Lange dagen gemaakt om teams poten gezet, maar dit ook zeker met plezier gedaan. 
• Afspraak om alles via teams te laten lopen. 

 
Jenice: 
• 1e 2 weken herhalingen klaargezet 
• Teams was nieuw maar werkt inmiddels wel prettig. Werkt wel veel met instructiefilmpjes 
• Dictees worden via teams afgenomen, kinderen moeten dan direct een foto maken en 

toesturen. 
• Contact met de groep verloopt goed. 
• Wel pittig.  
• Door instructiefilmpjes te maken, zodat deze terug te kijken zijn, wordt positief op 

gereageerd. 
• Voorbereidingen van de lessen kosten veel tijd. 
• Verschil tussen privé en werk wordt te klein. Om een duidelijke lijn te maken aangegeven 

naar de ouders geen reacties meer in de weekenden en in de avonduren. 
 
Ingrid: 
• Teams ook nieuw 
• Verschillende gezinnen binnen de groep zijn onbereikbaar, op allerlei manieren 

geprobeerd ze te bereiken, maar tot op heden nog niet gelukt. 
• Instructies op afstand voor de zwakkere leerling blijken lastig te zijn. 
• Pittig omdat je er toch stiekem extra uren erin steekt. 
 
Sacha: 
• Vooral gericht op de kinderen die in Bouw werken (43 kinderen) om lezen extra te 

ondersteunen. 
• Communiceert dan met de leerkrachten en niet direct met de kinderen. 
• Wordt ingezet voor de noodopvang  
• Contact met VO-scholen voor kinderen die nog niet geplaatst zijn. 
• Veel administratief, inhaalslag. 
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4c. Algemene onderwerpen 

• Er zijn wat vragen gekomen over het lenen van laptops omdat deze thuis niet 
beschikbaar zijn. School biedt deze aan te huren met een huurcontract. Dit is niet in een 
nieuwsbericht naar buiten gebracht, omdat er dan te veel onnodige respons op komt. 
Wanneer de behoefte is kan het verzoek bij de school ingediend worden. Ook 
leerkrachten zelf signaleren (niet online tijdens de les bijvoorbeeld). De leerkracht zoekt 
dan contact en zoekt een oplossing. 

• Achterstanden die nu eventueel ontstaan bij de zwakkere leerlingen worden per kind 
beoordeeld.  

• Eindcito wordt dit naar niet afgenomen. Bestaande cito’s worden gebruikt om een 
diagnose te maken. Deze beslissing is nog niet naar de ouders gecommuniceerd. Wel 
besproken in het directeurenoverleg en nu een voorstel gedaan naar de 
onderwijsinspectie. Alles is natuurlijk afhankelijk van hoelang deze situatie duurt. En ook 
de inspectie moet hiermee akkoord gaan. Zodra er duidelijkheid is, wordt dit naar de 
ouders gecommuniceerd. 

• De Piramide gaat niet door in de schoolvakanties Vrije dagen zoals deze nu zijn 
vastgesteld blijven gehandhaafd. Voor vrije dagen wordt dan ook geen schoolwerk 
gegeven. 

• De Erasmusgroep vindt op maandag plaats, kinderen maken dan het werk dat ze op 
krijgen vanuit de Erasmusgroep. Op de overige dagen werken ze aan hun groepswerk. 

• Lezen blijft belangrijk, de kinderen dienen iedere dag te lezen naast het aangedragen 
schoolwerk. 

• Voor de kleuters wordt gekeken wat er mogelijk is om wat contact tussen de 
groepsgenootjes te creëren. Privacy blijft hierin een aandachtspunt. 

• Gemiddeld 2 tot 3 uur schoolwerk per dag is reëel.  
 
4d. Noodopvang 
Momenteel worden er 6 tot 12 kinderen opgevangen waarvan ouders binnen de vitale 
beroepssectoren werken. Ook wordt er opvang geboden aan de kwetsbare kinderen. We 
houden ons hierbij aan de schooltijden. Leerkrachten rouleren. 
 
4e. Leerlingtevredenheidspeiling 
De leerlingen hebben de school een gemiddelde van een 8,5 gegeven. De leerlingenraad 
definieert aan de hand van de resultaten de actiepunten. Anja stuurt de stukken door. 
 
4f. Persconferentie afscheid Marcel 
Marcel heeft besloten om het tot het einde van het schooljaar te wachten eerder zijn 
pensioen in te laten gaan. Zijn laatste werkdag vindt plaats op 23 april aanstaande. Marcel 
heeft dit via een persconferentie kenbaar gemaakt aan de groep. Samen met Anja en Johan 
heeft deze plaatsgevonden en als special guest Jessey. Zij zal na de meivakantie groep 8 
samen met Johan gaan draaien. 
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5. Rondvraag 
Anja heeft toelichting gegeven waarom er niet gekozen is voor een presentje voor de 
kinderen. 
Krystle vraagt of er al inzicht is over de juni vakantie. Anja komt hierop terug. 
 
6. Besluitenlijst 
 
7. Actielijst 

    Datum Omschrijving Wie Deadline 

1 21-01-2020 Parro bellen om te informeren naar de 
mogelijkheden om vakanties en 
studiedagen voor het hele schooljaar 
in Parro zetten 

Johan Week 8 

2 21-01-2020 Verkeersveiligheid Centrum. Brief 
opstellen naar de gemeente  

Johan, 
Lenny en 
Linda 

Week 6 

3 21-01-2020 Aanmelden MR-cursus Johan en 
Linda 

Week 8 

4 12-11-2019 In het OR overleg vragen naar een 
bijdrage voor de aanschaf van 
schaduwdoeken 

Johan en 
Linda 

23 januari 
2020 

5 21-01-2020 Verboden te roken en verboden voor 
honden bordjes vernieuwen 

Anja Week 8 

6 08-04-2020 MR-jaarverslag op de website 
controleren 

Linda Week 15 

 
Volgende vergadering: 
16-06-2020 
 

 
Overige vergaderdata: 
Nieuwe schooljaar 
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MR OBS De Piramide 
Verslag, actie- en besluitenlijst  
Datum  : 16 juni 2020 
Tijd  : 19.30– 21.00 uur  
Plaats  : Van der Valk Ridderkerk 
                            Krommeweg 1 
                            2988 CB Ridderkerk 

 

Aanwezig: 
Johan Straaten (teamlid/ voorzitter) 
Linda Schagen (ouder/ notulist/secretaris) 
Sacha Maurits (teamlid) 
Jenice Böck (teamlid) 
Jessey Westerveld (teamlid) 
Ruud van ’t Hoff (kandidaat ouder) 
Lenny Wenink (ouder) 
Krystle van der Valk – Hagoort (ouder) 
Nico Nouwels (kandidaat ouder) 
Margreet Plomp (ouder) 
Anja Leeuwenhoek (directeur) 
 

Afwezig:  
Ingrid de Meere (teamlid) 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 

    Datum Omschrijving Wie Deadline 

1 21-01-2020 Parro bellen om te informeren naar de 
mogelijkheden om vakanties en 
studiedagen voor het hele schooljaar 
in Parro zetten nog niet 

Johan Week 8 

2 21-01-2020 Verkeersveiligheid Centrum. Brief 
opstellen naar de gemeente brief is 
verstuurd nog geen verdere 
terugkoppeling ontvangen. 

Johan, 
Lenny en 
Linda 

Week 6 

3 21-01-2020 Aanmelden MR-cursus volgend jaar 
kijken 

Johan en 
Linda 

Week 8 

4 12-11-2019 In het OR overleg vragen naar een 
bijdrage voor de aanschaf van 
schaduwdoeken staat on hold, 

Johan en 
Linda 

23 januari 
2020 

2b. Acties en besluiten:

maar voor Sacha. Verder zijn de notulen vastgesteld.
Agendapunt 10 inventariseren aanschaf dak-platanen locatie Centrum was niet voor Johan, 
2a. Goedkeuring notulen d.d.08-04-2020
2. Notulen

realiseren is.
Van der Valk te organiseren, waardoor het behouden van de 1,5 meter afstand goed te 
Johan heet iedereen welkom. Dank aan Krystle voor de mogelijkheid om de vergadering bij 

 Opening en vaststellen agenda1.
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hockeysticks voor Rijsoord zijn 
inmiddels besteld. Linda heeft de kopie 
van de factuur van Ylonka ontvangen. 

5 21-01-2020 Verboden te roken en verboden voor 
honden bordjes vernieuwen gedaan en 
wederom eraf gehaald/ vernield. Anja 
controleert 

Anja Week 8 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  
   
   
   

 
   

 
  

 
 

 
  

 
hier een prominente rol in speelt. In de corona waren we allemaal eensgezind.
Gelukkig op school nog geen noodsituaties voorgedaan om te kunnen beoordelen of de MR 

➢ Vragen naar tevredenheid beantwoord.
  werden als verbetering.

➢ Aangekaarte punten zijn besproken, sommige punten opgepakt omdat ze gezien
  te geven.

➢ Fijne betrokkenheid, je krijgt de kans je mening over de onderwerpen/ geplande actie
➢ Als MR-lid word je serieus genomen.
➢ Het is een beoordeling, niet het gevoel eraan mee te hebben gewerkt.
➢ Fijn om de plannen te lezen.

periode?
Hoe heeft de oudergeleding de betrokkenheid ervaren bij de maatregelen voor de corona 
4b. Functioneren MR

meting en in januari de 2e meting. In oktober kan het aangevraagd worden.
locaties gaat het om 69 kinderen € 900,00 per kind. In september met de cito’s een eerste 
Subsidie voor corona-achterstanden worden aangevraagd, 20% van de leerlingen voor de 2 
Nominaties Erasmus 3 groep 4 en 1 uit groep 6.
aanvraag is.
ontvangen of het gehonoreerd wordt. Terugkoppeling is wel al geweest dat het een reële 
Sacha heeft een extra aanvraag schoolmaatwerkarrangement ingediend, nog geen reactie 
4a. Passend onderwijs
. Lopende zaken4

persoon die de reactie heeft ingediend.
overleg. LET OP er staan onwaarheden in de brief, waarschijnlijk door onwetendheid van de 
op zoals onbevoegden voor de klas. Deze resultaten komen nog terug in een volgend GMR- 
in de lerarentekortproblematiek staat. Bepaalde aangedragen oplossingen pakken wij niet
Op basis van de ontvangen brief kunnen we concluderen dat De Piramide als meest positief 

Toelichting op de stukken:3.
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Sommige dingen waren anders dan op andere scholen:  
➢ Bij ons op school Noopopvang voor de cruciale beroepen of bij een onveilige 

thuissituatie.  
➢ Heel bewust gekozen voor 2 vaste dagen in de week naar school, zodat het ook voor 

ouders mogelijk is dit te combineren met werk, om de economie op gang te brengen.  
➢ Kinderen die in de coronaperiode 4 werden konden wel beginnen, zodat de stroom 

opgevangen kon worden. 
 
4c. Zittingstermijnen/ vacatures MR 

➢ Margreet gaat ons verlaten, deze vacature is inmiddels ingevuld. 
➢ Van alle leerkrachten binnen de MR lopen eind volgend jaar de termijnen af, ze 

hebben allemaal aangegeven het liefst de termijn weer met 4 jaar te willen verlengen, 
maar willen ook andere collega’s de kans geven. Er is een mail verzonden naar alle 
leerkrachten. Het idee is om op de helft van het volgend schooljaar het animo te 
inventariseren en eventueel een nieuw lid al mee te laten lopen. Jessey heeft 
aangegeven dat ze haar plaats beschikbaar stelt omdat ze parttimer is. 

 
4d. Samenwerking MR & OR 
Volgend jaar OR uitnodigen. Johan en Linda hebben tijdens het OR-overleg aangegeven 
wat onze rol als MR is. En we hebben de aanschaf van schaduwdoeken besproken. OR 
inventariseert wat de mogelijkheden zijn. 
 
4e. Communicatie 
➢ Kijken of het mogelijk is om een zoekfunctie toe te voegen in Parro waardoor oudere 

berichten makkelijker weer terug te vinden zijn. Johan zoekt dit uit. 
➢ MR wil wederom wijzen op de schrijffouten die in de diverse uitingen staan. Er zijn 

diverse voorbeelden voorgedragen. Anja koppelt dit terug. 
 
4f. Nieuwe gezichten op school 
In de eerste periode werden nieuwe gezichten voorgesteld in de nieuwsbrief daarna is dat 
niet meer aan de orde geweest i.v.m. Corona. Voor ouders maar ook voor leerkrachten is 
het prettig om te weten wie er op de scholen rondlopen. Vooral de info wie is het nieuwe 
gezicht, wat komt hij/ zij doen, waar wordt hij/ zij ingezet en op welke dagen. Dit verzoek 
wordt nog een keer aangekaart bij de leerkrachten, zodat dit standaard opgepakt wordt bij 
nieuwkomers. 

 
4g. Studiedagen 
MR is het er unaniem mee eens dat de planning niet meer gedeeld hoeft te worden. Wat wel 
interessant is om een kort verslag te krijgen van een studiedag. Wat voor onderwerpen zijn 
er aan de orde gekomen, hoe is de dag ervaren, hoe gaat de school dit toepassen? Dit punt 
komt op de agenda. 
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4h. Verkeersveiligheid 
Lenny heeft met diverse buurtbewoners gesproken. Bijna iedereen ging akkoord met de 
aanpassingen, maar enkele tegen en uiteindelijk is alles toch teruggedraaid. 
Anja heeft gesproken met Marleen Bellaart en aangegeven dat de geparkeerde auto’s de 
doorgang hinderen. Bewoners schijnen te hebben aangegeven dat het parkeren juist 
gewenst is. Anja heeft aangegeven dat het nu lijkt dat het parkeren belangrijker is dan de 
veiligheid van de kinderen. Leerkrachten hebben al diverse keren beschadigde auto’s 
aangetroffen (spijker in de band, krassen op de zijkanten).  
Inmiddels zijn er gele lijnen getrokken in de bochten, dat is voorlopig alles, meer geld is er 
momenteel niet. 
Ten behoeve van de verkeerssituatie bij Rijsoord heeft de school een brief ontvangen 
waarin werd medegedeeld dat de werkzaamheden nog 6 tot 7 weken duren en daarna zou 
alles weer bereikbaar moeten zijn. De bereikbaarheid van de school is nu erg ingewikkeld. 
Anja bekijkt de situatie en neemt contact op met de gemeente. 
 
4i. Vaststellen jaarplan MR 

➢ Communicatie blijft staan. 
➢ Nieuwe gezichten wel laten staan. 
➢ Geen nieuwe speerpunten  
➢ Groei van de school  
➢ Noodbouw staat er 15 jaar en dan zou het permanente bouw moeten worden. Dat 

gaat volgend jaar spelen. 
 
4j. Formatie 
Johan informeert. 
 
4k. Invulling werkdrukgelden 

➢ Gym en de werkdruk staan ook voor komende jaar 
➢ De ochtend bij de kleuters blijft ter ondersteuning. 
➢ 6 dagen ondersteuning. 
➢ Angela nog een dag dubbel bouwcoördinator bovenbouw en ondersteuning 

bovenbouw.  
➢ Afgelopen jaar iets over het budget heen. 
➢ Oudergeleding adviesrecht – verzoek is om duidelijk communiceren zodat ook de 

leerlingen weten wie er voor de klas staat. 
➢ Leerkrachtgeleding instemmingsrecht. 
➢ Potje wordt variabel ingezet. 
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4l. MR bijdrage informatieavond 
Deze staat gepland voor de 3e week van september. Voorstel om alvast een “Save the date” 
onder voorbehoud naar de ouders te communiceren. 
 
Een spelvorm ook voor de komende informatieavond inzetten. De kinderen spelen en het 
MR lid kan een praatje maken met een ouder. 
 
4m. Vanuit de GMR 
Een van de bestuurders is weer vertrokken op een niet duidelijke grond. Vacature is er al uit. 
Er heeft nog geen vergadering plaatsgevonden. 
 
4k. Voor de nieuwsbrief 
Lenny en Linda schrijven een stukje over: 

➢ Verkeersveiligheid rond beide scholen. 
➢ Inzet leerkrachten in coronatijd 

 
5. Rondvraag 
➢ Margreet kaart nog een keer de mogelijkheid aan typvaardigheidscursus aanbieden 

vanuit school. Sacha inventariseert wat er allemaal op de markt is. 
 

6. Besluitenlijst 
➢ Jaarplan MR 
➢ Overlegdata MR 

 
7. Actielijst 

    Datum Omschrijving Wie Deadline 

1 21-01-2020 Parro bellen om te informeren naar de 
mogelijkheden om vakanties en 
studiedagen voor het hele schooljaar 
in Parro zetten en het toevoegen van 
een zoekfunctie 

Johan Week 29 

2 21-01-2020 Aanmelden MR-cursus Johan en 
Linda 

Week 39 

4 16-06-2020 Mobiele nummers naar Linda sturen 
zodat er een MR app groep kan 
worden aangemaakt voor 
noodsituaties 

Allen Week 29 

5 16-06-2020 Inventariseren typcursussen Sacha Week 29 
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2988 XD Ridderkerk
 Alewijnszstraat 1G.

OBS De Piramide (Locatie Rijsoord)
Start om 19.30 uur
Dinsdag 6 oktober 2020
Volgende vergadering:

29 juni 2021
23 maart 2021
2 februari 2021
8 december 2020
Overige vergaderdata:
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