
Voorwoord van de voorzitter en de secretaris 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2020-2021 van de Medezeggenschapsraad (MR) OBS de 
Piramide. 
 
Het afgelopen schooljaar was door Corona een bijzonder jaar. Ook wij als MR hebben 
ons aan moeten passen. Van de 6 vergaderingen hebben er 4 via Teams 
plaatsgevonden. Onze vaste agendapunten zoals, passend onderwijs, communicatie, 
ontwikkelingen binnen de school/ onderwijs en nieuws vanuit de GMR konden gewoon 
besproken worden. 
 
Dit jaar hadden wij de verkeersveiligheid als speerpunt gekozen. Naar aanleiding van de 
stappen die we vorig schooljaar al hadden gezet hebben er al diverse overleggen met 
de gemeente Ridderkerk plaatsgevonden om te kijken naar de mogelijkheden om de 
veiligheid rondom de schoolgebouwen te verbeteren. Momenteel worden er 
verschillende scenario’s onderzocht en we hopen dat de aanpassingen in dit schooljaar 
worden doorgevoerd. 
 
Omdat we als ouders steeds minder op school en in de klassen komen (mede als gevolg 
van Corona) zijn nieuwe gezichten vaak niet zichtbaar. Daarom hebben we met de 
school afgesproken dat stagiaires, leerkrachten die op projectbasis werken en uiteraard 
nieuwe leerkrachten zich voorstellen in de nieuwsbrief. 
 
Aan het einde van het schooljaar hebben Sacha en Jessey het stokje doorgegeven aan 
Anne-Jet en Anuschka. Wij willen hen nogmaals bedanken voor de inzet in de afgelopen 
jaren en heten Anne-Jet en Anuschka van harte welkom. 
 
 
Namens de MR, 
 
Johan Straaten en Linda Schagen 
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MR OBS De Piramide 
Verslag, actie- en besluitenlijst 
 
Datum 6 oktober 2020 
Tijd 19.30 – 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) 
Jessey Westerveld (teamlid) 
Ingrid de Meere (teamlid) 
Ruud van ’t Hoff (kandidaat ouder) 
Lenny Wenink (ouder) 
Krystle van der Valk – Hagoort (ouder) 
Nico Nouwels (kandidaat ouder) 
Anja Leeuwenhoek (directeur) 
 

Afwezig:  
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Johan heet iedereen welkom. Er is nog een extra agendapunt aangedragen door Anja, 
aanwezigheid politie rondom de school op Centrum. 
 
2. Notulen 
2a. Goedkeuring notulen d.d. 06-06-2020 
De notulen zijn vastgesteld. 
 
2b. Acties en besluiten: 

    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 heeft eerst 
zelf onderzocht welke mogelijkheden 
er zijn. Niet met het gewenste resultaat 
en hij zal daarom alsnog contact 
opnemen met Parro 

Johan Week 29 

2 21-01-2020 Aanmelden MR-cursus – zie 
agendapunt D 

Johan en 
Linda 

Week 39 

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

Allen Week 29 
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    Datum Omschrijving Wie Deadline 

worden aangemaakt voor 
noodsituaties – Nog niet alle nummers 
ontvangen. 

5 16-06-2020 Inventariseren typcursussen – zie 
agendapunt j. 

Sacha Week 29 

 
3. Toelichting op de stukken: 

➢ Jaarverslag MR 2019-2020: Johan heeft het voorwoord opgesteld en Linda heeft 
daarop nog enkele aanpassingen doorgevoerd. Er zijn geen opmerkingen meer op 
het voorwoord. Johan en Linda lopen het verslag nog even door of er geen informatie 
in staat wat in conflict is met de AVG. Verder dienen de vergaderdata uit de laatste 
notulen nog te worden aangepast naar de afgestemde data. 

➢ Jaarplan MR 2020-2021 -  datum van 30 maart aanpassen naar 23 maart. 
 
4. Lopende zaken 
4a. Inspectie 
De inspectie heeft de school met een GOED beoordeeld. Het was een hele intensieve dag. 
De directie werd behoorlijk doorgezaagd. Ter voorbereiding is er veel aangeleverd en in de 
evaluatie ook teruggekoppeld aan het bestuur dat het een enorme papierwinkel is. De 
ouders die waren uitgenodigd voor het gesprek met de inspectie hebben deze als prettig 
ervaren. Het was goed dat er ook een ouder bij zat die niet verbonden was met de OR of de 
MR anders zou het bijna een ingestudeerd overleg worden vol lof. 
 
4b. Passend onderwijs  

➢ De klusklas is gestart onder begeleiding van Johan en Henk. Deze groep bestaat uit 
kinderen uit groep 8. 

➢ Apolloklas is van start gegaan in samenwerking met het Gemini. 
➢ De plusklas start na de herfstvakantie. 
➢ Verder licht Sascha de stadia van verschillende aanvragen toe. 

 
4c. Schoolplan 

➢ Wordt in het volgende overleg besproken. 
 
4d. Cursussen MR 

➢ Deze worden binnen OZHW georganiseerd en daar kunnen wij bij aansluiten. 
➢ Voor 10 november 2020 staat MR effectief 
➢ Voor 7 juni 2021 staat MR en achterban 
➢ Wie deel wil nemen kan dit bij Johan kenbaar maken. 
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4e. Communicatie 
➢ De nieuwsbrief ziet er erg goed uit met de nieuwe opmaak via Parro. Meggy en Elly 

coördineren dit sinds het nieuwe schooljaar. 
 

4f. Nieuwe gezichten op school 
➢ Om te voorkomen dat de nieuwsbrief te vol wordt, hebben we het verzoek om alle 

nieuwe gezichten in de nieuwsbrief te zetten herzien. Alle ouders zouden graag de 
nieuwe gezichten door middel van een kort stukje in Parro met foto willen zien. Op 
deze manier ben je op de hoogte van wie er op school rondlopen. 

 
4g. Studiedag 

➢ Tijdens de zomervakantie heeft er een studiedag plaatsgevonden met als onderwerp 
begrijpend lezen omdat iedere leerkracht dit op een geheel eigen wijze aanbiedt. Om 
hier eenheid in te realiseren zijn er afspraken en richtlijnen besproken. 

➢ Het onderwerp van de afgelopen studiedag was technisch lezen. School wil deze 
beter op de kaart zetten, omdat de resultaten het afgelopen jaar een dip hadden. 
Door de hernieuwde aanpak zullen de resultaten verbeteren.  

➢ Verder is tijdens de studiedag tijd gestoken in het op orde brengen van de 
administratie. 

 
4h. Verkeersveiligheid 

➢ Er is vanuit de gemeente een enquête verzonden en deze is gedeeld via Parro 
waarin ouders gevaarlijke situaties kunnen aangeven via een prikker. Deze kan nog 
tot 11 oktober worden ingevuld. 

➢ Voor de sporthal is een gele lijn aangebracht. Deze is nog niet definitief en ook 
redelijk kort. Men houdt zich nog niet al te goed aan de kis and ride. 

➢ Door de aanwezigheid van de politie (zie agendapunt n) wordt er wel wat extra 
gehandhaafd op de verkeersregels en zie je dat ouders ook beter opletten. 

 
4i. Luizenprotocol 

➢ Doordat er de afgelopen week wederom hoofdluis/ neten zijn ontdekt bij de kinderen 
heeft Linda navraag gedaan op school over het bijbehorende protocol. Ze heeft deze 
mogen ontvangen van Ylonka en heeft geconstateerd dat deze niet meer up to date 
is. Ook geeft Linda aan dat ze het gevoel heeft dat niet alle leerkrachten bekend zijn 
met het protocol. Het protocol wordt herzien en opnieuw onder de aandacht gebracht 
bij de leerkrachten. 

➢ Lenny vraagt nog verder uitleg naar de concrete stappen die school zet wanneer een 
kind na meerdere controles alsnog hoofdluis/ neten heeft. Sacha legt de procedure uit 
en geeft ook aan dat het lastig is om in de thuissituatie hier veranderingen door te 
laten voeren. 
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4j. Typecursus 
➢ Linda zal de diverse aangeboden cursussen in de herfstvakantie testen met Carmen. 

 
4k. Hygiëne/ coronamaatregelen 

➢ De maatregelen worden duidelijk gecommuniceerd via Parro. 
➢ De schoonmaker komt 2 keer per dag de wc’s en de deurklinken schoonmaken. 

 
4l. Vanuit de GMR 
Johan licht toe. 
 
4m. Voor de nieuwsbrief 
Jessey verzint iets ludieks voor in de nieuwsbrief om het mailadres van de MR onder de 
aandacht te brengen.  
 
4n. Aanwezigheid politie rondom de school bij Centrum 

➢ In verband met een bedreigende situatie van een ouder naar een leerkracht toe is er 
tot nadere order politie aanwezig rondom de school. 

 
5. Rondvraag 
Geen aanvullingen. 
 
6. Besluitenlijst 

➢ Jaarplan MR 
➢ Overlegdata MR 
➢ Voorwoord jaarverslag 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 45 

2 21-01-2020 Aanmelden MR-cursus Johan Week 45 

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

Allen Week 45 

5 16-06-2020 Inventariseren typcursussen Linda Week 45 

6 06-10-2020 Jaarverslag MR controleren Johan & 
Linda 

Week 45 
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7 06-10-2020 Prikker invullen Allen Week 41 

8 06-10-2020 Jaarverslag doornemen i.v.m. AVG Johan & 
Linda 

Week 45 

 
Volgende vergadering: 
Dinsdag 8 december 2020 
Start om 19.30 uur  
OBS De Piramide (Locatie Centrum)  
Burgemeester de Zeeuwstraat 294 
2981 AJ Ridderkerk 

 
Overige vergaderdata: 
2 februari 2021 
23 maart 2021 
29 juni 2021 
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MR OBS De Piramide 
Verslag, actie- en besluitenlijst 
 
Datum 8 december 2020 
Tijd 19.30 – 21.00 uur 
Plaats Teams 

 

 

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

Afwezig:  
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Johan heet iedereen welkom. In het kader van de veiligheid is er gekozen om de 
vergadering via Teams te laten plaatsvinden. 
 
2. Notulen 
2a. Goedkeuring notulen d.d. 06-10-2020 
Bij 4i staat Sacha verkeerd gespeld, Linda past dit aan. 
 
2b. Acties en besluiten: 

    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 – Contact gehad met 
Parro, ze kenden het probleem niet, en 
zouden het nog uitzoeken, Johan heeft 
nog geen terugkoppeling gehad. 

Johan Week 45 

2 21-01-2020 Aanmelden MR-cursus – Johan en 
Linda hebben inmiddels deelgenomen 
aan de cursus MR Effectief. 
Aanmeldingen voor MR en achterban 
nog uitvoeren. 

Johan Week 2 

3 16-06-2020 Mobiele nummers naar Linda sturen 
zodat er een MR app groep kan 

Allen Week 45 
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worden aangemaakt voor 
noodsituaties - gedaan 

4 16-06-2020 Inventariseren typcursussen – Linda 
heeft deze samen met Carmen 
doorgevoerd en een verslag van 
rondgestuurd. 

Linda Week 45 

5 06-10-2020 Jaarverslag MR controleren - 
goedgekeurd 

Johan & 
Linda 

Week 45 

6 06-10-2020 Prikker invullen – uitgevoerd – geen 
terugkoppeling gehad Anja gaat 
erachteraan 

Anja Week 41 

 
3. Toelichting op de stukken: 

➢ Jaarverslag MR 2019-2020: Johan en Linda hebben geen gevoelige info kunnen 
ontdekken in het jaarverslag. Johan stuurt het jaarverslag door naar Joost, zodat 
deze op de website gezet kan worden. 

➢ Jaarplan - er zijn geen vragen over het document, ziet er goed uit. 
 
4. Lopende zaken 
4a. Passend onderwijs 

➢ Henk is gestopt met de klusklas. Er wordt, bij voorkeur intern binnen OZHW, gekeken 
naar opvulling. Inmiddels zijn er al een aantal reacties binnengekomen 1 intern en 1 
extern. Volgende week wordt de interne reactie uitgenodigd voor een gesprek.  

➢ Er is extra budget vanuit de gemeente voor de schakelklas vrijgekomen. 
➢ Sacha zit in een werkgroep van het samenwerkingsverband om te bekijken of er 

beleid is opgezet voor 2E leerlingen (dubbel bijzondere kinderen).Er worden 
handreikingen opgezet om beter om te kunnen om te gaan met deze kinderen voor 
de scholen waar geen beleid is.  

 
4b Jaarverslag  

➢ Goedgekeurd en kan op de website. 
 
4c. MR Cursussen 

➢ Cursus MR Effectief was geen succes. We hebben vooral te horen gekregen dat wij 
het heel goed doen. Geen nieuwe bruikbare dingen geleerd tijdens de cursus  

➢ MR en achterban nog te gaan. Johan, Krystle en Linda willen hieraan deelnemen. 
Johan regelt de aanmeldingen. 

 
4d. Communicatie 

➢ Complimenten voor de brieven die de laatste tijd zijn verzonden. 
➢ Complimenten voor nieuwsbrief, complimentmail vanuit Jenice met Linda. 
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4e. Vet gezonde school 
➢ Daily mile is beëindigd, het was lastig te combineren op met de sportlessen die veelal 

op dezelfde dag werden gegeven. Ruud vraagt of er voor de toekomst weer gekeken 
wordt naar een bewegingsgericht plannen. Er is extra geïnvesteerd in vakleerkrachten 
voor de gym. Melvin probeert een spel van de week in te zetten, kinderen zijn alleen 
niet echt enthousiast.  

➢ Waterpunten gaan niet door. Het is erg kostbaar om deze hufterproof te maken. 
➢ Door Corona ligt het project een beetje stil. Er wordt wel gelet op gezonde traktaties. In 

mei staat er een evaluatie gepland. 
 

4f. Studiemiddag 
➢ OZHW Kernwaarden Lef, Toekomstgericht, Geluk en Professioneel.  
➢ Deze kernwaarden worden ook meegenomen in de MR overleggen. 
➢ Deze studiemiddag was OZHW breed. Soms is het enkel voor de leerkrachten van de 

school.  
➢ De GMR gaat nog vragen stellen over de geformuleerde kernwaarden, omdat ze er 

niet in de ontwikkeling in gekend zijn. 
➢ Krystle oppert het idee om de studiemiddagen ook in de nieuwsbrief te vermelden, 

zodat ouders zien waar zo’n vrije dag voor de kinderen aan besteed wordt. Voor het 
onderwerp Kernwaarden OZHW is het nog te vroeg om in de nieuwsbrief te delen. 
Maar voor andere studiedagen is dat een goed idee 

 
4g. Typcursus 

➢ Pica typen is al beste uit de test gekomen, betaalbaar en gebruiksvriendelijk. Best 
implementeerbaar in het dagelijkse onderwijs. Kosten € 7,50 per leerling. Het idee is 
om de cursus voor de groepen 6 t/m 8 aanbieden. Met het team bespreken hoe dit 
aangepakt kan worden. Anja geeft aan dat hier budget voor beschikbaar is. MR 
budget hoeft hier is dan niet voor ingezet te worden. 

 
4h. Begroting 

➢ Deze wordt niet meer besproken in de MR, was vaak mosterd na de maaltijd. De 
begroting mag wel toegestuurd worden en er mogen vragen over gesteld worden.  

➢ Wel zal de GMR intensiever bij de totstandkoming betrokken worden wordt d.m.v. 
een financiële commissie. Vanuit de MR is het mogelijk om hier als afgevaardigde 
een bijdrage in te leveren. Bij de oudergeleding is er geen interesse om deel uit te 
maken van de financiële commissie. 

 
4i. ICT 

➢ In groep 7 hebben er zich enkele situaties voorgedaan met betrekking tot het 
bezoeken van niet geschikte websites. Linda is daar wat van geschrokken en heeft 
hierover tijdens het vooroverleg gesproken met Marcel en Joost.  
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➢ Voorheen werd gebruik gemaakt van Mo, na de laatste update waren diverse 
functionaliteiten niet meer actief. 

➢ Er is voor gekozen over te stappen naar Cloudwise, realisatie staat gepland voor 
begin januari. 

➢ In Cloudwise is er de mogelijkheid om: 
o Bij instructies schermen op zwart zetten. 
o Laptop op afstand te besturen  
o Leerkrachten kunnen meekijken. 

➢ Op 9 december krijgt groep 7 van Centrum voorlichting over mediawijsheid. 
➢ En op 4 januari krijgt groep 7 van Centrum de Halt-voorlichting over online veiligheid. 
➢ Vanaf groep 6 tekenen kinderen een contract over ICT gebruik. Jessey geeft aan dat 

het wellicht ook een idee is om al vanaf groep 4 een dergelijk contract te laten 
tekenen, omdat vanaf die groep computers gebruikt worden. Wellicht een wat 
eenvoudigere versie. 

➢ Er zijn ook vragen gesteld aan de politie over Social media gebruikt. 
➢ Daarnaast zijn Joost en Marcel druk bezig met het controleren van alle laptops, 

geschiedenis wordt gewist, alle wachtwoorden zijn gewijzigd, deze waren allemaal te 
makkelijk en kinderen worden steekproefsgewijs uit de klas geroepen om de 
computer te laten controleren. 

 
4j. Hygiëne / Coronamaatregelen 

➢ Terugkomende op de mail Lenny aan de MR. Deze mail hebben Johan en Linda in de 
voorbespreking uitgebreid besproken. We hebben van de GGD vernomen dat er 
sprake is van een datalek bij de GGD. De OBS de Piramide is absoluut geen 
brandhaard gebleken. Het geen contact krijgen vanuit de GGD met de school blijkt 
deels waar, vrijdag ochtend heeft de GGD Anja niet kunnen bereiken. Maar Ylonka 
heeft diezelfde dag nog uitgebreid contact gehad met de GGD. De school heeft in 
deze situatie adequaat gehandeld. De intenties van Lenny waren goed bedoeld, de 
mail was bedoeld Anja in cc Johan en niet voor de gehele MR. 

➢ Lenny geeft aan dat er binnen de GGD diverse verhalen worden verteld, wat zeer 
verwarrend is en onrust veroorzaakt. School merkt ook dat GGD niet netjes 
communiceert, ook niet altijd met de juiste personen binnen de school. Datalek is bij 
GGD geconcludeerd, er is info met naam en toenaam besproken.  

➢ School doet er echt alles aan om zo veilig mogelijk hiermee om te gaan met de 
Coronasituatie. 

➢ Door de wet op de privacy kan de school niet ouders niet verplichten om te testen. 
Kinderen met verkoudheidsklachten of waarvan ouders positief op Corona zijn getest 
worden naar huis gestuurd. 

➢ Binnen in de school wordt er nu ook een verplichting voor ouders om mondkapjes te 
dragen. In Rijsoord gebeurt dat al. Hiervoor dient nog een briefje bij de ingangen te 
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worden opgehangen, dan kunnen ouders er ook op gewezen worden. Er komt 
hierover ook een bericht in Parro, nadat het intern is besproken. 

 
4k. Vanuit de GMR 

➢ Begroting besproken. 
➢ Volgende week gezamenlijke vergadering onderwerpen, bestuurlijke inspectie. Dit 

kan een deelinspectie zijn of een gehele inspectie. Johan is hier inmiddels over 
gehoord. Een van de onderwerpen was de samenwerking MR/ GMR. Contact is te 
minimaal. Voor ons geldt dit niet omdat Johan zowel in de MR en de GMR zit. 

➢ Er wordt nog steeds gezocht naar een nieuwe bestuurder. Inmiddels een nieuw 
bureau in de hand genomen om de vacature ronde opnieuw op te pakken. 

 
4l. Voor de nieuwsbrief 
Jessey verzint samen met Jenice iets ludieks voor in de nieuwsbrief om het mailadres van 
de MR onder de aandacht te brengen.  
 
5. Rondvraag 
Krystle vraagt of er nog meer informatie vrijkomt met betrekking tot het VO. Door Corona 
kan men niet fysiek opendagen bezoeken. Nu wordt vooral het Gemini gepromoot en 
informatie aangeboden. Andere scholen bieden niet zelf info aan. School kan hierin wel een 
wat actievere rol in spelen. Je merkt dat de lijntjes korter zijn dezelfde stichting en worden 
wenochtenden vanuit school georganiseerd. Wanneer je wil kijken naar ander onderwijs 
staat iedereen dat vrij, maar moet dat zelf organiseren. Anja bespreek de mogelijkheden om 
de beschikbare dagen bij het Dalton gecombineerd te bezoeken. Vanuit de ouders is er 
behoefte aan vergelijking.  
 
6. Besluitenlijst 

➢ Jaarverslag 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 2 

2 21-01-2020 Aanmelden MR en achterban cursus Johan Week 51 

3 06-10-2020 Jaarverslag doorsturen naar ICT zodat 
deze op de website wordt gezet. 

Johan Week 51 

4 08-12-2020 Prikker terugkoppeling vanuit de 
gemeente 

Anja Week 2 
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5 08-12-2020 Iets Ludieks voor de nieuwsbrief MR-
mailadres 

Jessey 
en Jenice 

Week 50 

6 08-12-2020 Contract vanaf groep 4 
computergebruik 

Jessey Week 2 

7 08-12-2020 Typcursus aanbieden groepen 6 t/m 8  Anja + 
team 

Week 2 

8 08-12-2020 Mail complimenten nieuwsbrief Jenice & 
Linda 

Week 50 

 
Volgende vergadering: 
Dinsdag 2 februari 2021 
Start om 19.30 uur  
OBS De Piramide (Locatie Centrum)  
Burgemeester de Zeeuwstraat 294 
2981 AJ Ridderkerk 

 
Overige vergaderdata: 
23 maart 2021 
29 juni 2021 
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MR OBS De Piramide 
Verslag, actie- en besluitenlijst 
 
Datum 20 januari 2021 
Tijd 20.00 – 21.30 uur 
Plaats Teams 

 

 

Aanwezig: 
Johan Straaten (teamlid/ voorzitter) 
Linda Schagen (ouder/ notulist/secretaris) 
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) 
 
 

Afwezig:  
Sacha Maurits (teamlid) 
Ingrid de Meere (teamlid) 
Anja Leeuwenhoek (directeur) 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Johan bedankt iedereen dat het zo kort dag mogelijk was om bij elkaar te komen. Speciaal 
dank aan Ylonka dat ze aanwezig kan zijn bij afwezigheid van Anja. 
 
Eerst even een rondje hoe het met iedereen gaat, werk, thuis en onderwijs.  
 
Ylonka spreekt het haar complimenten uit naar het team.  
 
Johan meldt dat hij in de voorgaande vergadering verzuimd had te melden dat hij sinds 
enkele maanden voorzitter is van de GMR. 
 
2. Bevindingen  
Krystle heeft veel berichten ontvangen van ouders en deze zonder naam en toenaam 
doorgezet naar Johan. 
 
Nico heef ook enkele berichten mogen ontvangen. 
 
Noodopvang. Op dit moment komen dagelijks 50 – 60 kinderen voor de noodopvang. 
Landelijk blijkt dit een probleem te zijn omdat opvang nu voor 1 ouder van cruciaal beroep 
zitten. Een kleine groep zijn kwetsbaar en komen bijvoorbeeld met een lastige thuissituatie. 
We zouden graag deze groep kleiner zien. De schakelklas komt dagelijks naar school tot 
13.00 uur. 
 
Vanavond heeft er een persconferentie met groep 8 plaatsgevonden. De werkweek gaat tot 
op heden niet door. 1 maart is niet verstandig om door te zetten, hopelijk kan het nog later 
dit jaar. Cito wordt bij de twijfelgevallen wel afgenomen. Voorlopig advies wordt definitief en 
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voor sommige kinderen bestaat dus de mogelijkheid dat de Cito een aanpassing in het 
advies betekent. 
 
Er worden bewust geen toetsten afgenomen omdat dit niet te controleren is. Krystle geeft 
aan dat het toetsen wel goed is, niet per definitie voor de resultaten maar vooral om ze in 
het leerproces te laten zitten. Vooral groep 8 moet vanaf volgend jaar met huiswerk leren 
omgaan en die aanloop ernaar toe wordt nu zo anders. Jenice toets wel regelmatig, om de 
kinderen in het ritme te houden en het schoolse nog meer na te bootsen. 
 
Bij groep 3 beschikken niet alle kinderen over een laptop. Hierdoor is het helaas zo dat 
ongeveer maar 1/3 van de groep bereikt wordt. Het vergt een enorme inspanning van de 
Ingrid om op deze manier les te kunnen geven en ze doet allerlei pogingen om ook de 
overige kinderen te bereiken, wat helaas tot nu toe nog niet gelukt is. 
 
Leesonderwijs ik ook een zorg. Veel kinderen lezen weinig of helemaal niet. De 
achterstanden die daardoor ontstaan zijn zorgelijk. 
 
Een mail van een ouder waarin aangegeven wordt dat er wel opvang geboden wordt, maar 
niet de onderwijsrol wordt vervuld. Dit zou niet het geval moeten zijn. In de eerste week was 
school wel verrast door de hoeveelheid kinderen die naar de noodopvang kwamen. Nu 
worden er voldoende leerkrachten ingezet, zodat instructies gegeven kunnen worden. 
 
School weigert kinderen met verkoudheidsklachten. Dit is niet landelijk de richtlijn, maar 
binnen OZHW is er wel besloten dat kinderen met verkoudheidsklachten naar huis worden 
gestuurd.  
 
Men merkt dat ouders veel vergelijkingen maken met hoe andere scholen het doen, wat is 
goed en wat niet is heel lastig te bepalen. De invulling wordt per school / per klas bepaald. 
Op basis van de mogelijkheden die er zijn. Dus ook per leerkracht verschillend. 
 
Er zijn ook veel kinderen die het sociale contact missen en dit niet zelf kenbaar  (durven) 
maken. Johan geeft aan dat op een ludieke manier contact met elkaar hebben ook tot de 
mogelijkheden behoort, voor een kletspraatje of een spelletje. 
 
De zorg wordt uitgesproken dat er zoveel op de computer gewerkt moet worden. Veel 
schermtijd daardoor. Het biedt ook een stukje gemak doordat digitale lessen direct 
nagekeken worden. Hierdoor kan er ook efficiënter gewerkt worden  
 
Bepaalde vakken worden niet aangeboden. Engels, verkeer, topo wordt gemist. Dit is ook 
weer per locatie verschillend. 
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Om de variatie aan te bieden worden er thema’s aangeboden, zodat er een tekenopdracht 
of het schrijven van een gedicht. 
 
Vanuit de kleuters was er ook het verzoek om wat meer contactmomenten. 
 
Er is ook een compliment vanuit de kleuterklas Rijsoord, leuk hoe de leerkracht het aanpakt 
en het leuke mailtje aan het einde van de schoolweek.  
 
3. Overige 
Morgen vindt de Bouwvergadering Bovenbow plaats. De besproken punten kunnen meteen 
aangebracht worden. Vooral de instructies online is een onderwerp voor gesprek. Er werd 
veel herhalingsstof aangeboden. Nieuwe stof moet ook worden aangeboden. De een komt 
live met instructies en andere leerkrachten zetten instructiefilmpjes online. Dat varieert. 
 
Elke groep heeft een eigen aanpak, ook naar welke mogelijkheden er zijn en de digitale 
vaardigheden van de leerkrachten speelt daar een rol. 
 
Rapport 2 wordt niet uitgegeven. Rapportengesprekken voor de groepen 5 t/m 8 vinden 
plaats bij rapport 3. Voor de groepen 1 t/m 4 is het nog niet duidelijk wanneer de gesprekken 
gepland worden, in ieder geval via teams. 
 
Lenny spreekt haar zorg uit over het feit dat er kinderen naar school gestuurd worden 
waarvan een ouder positief getest is. Die zorg deelt de school. Bij binnenkomst worden 
kinderen gevraagd hoe ze zich voelen. Dit kan helaas niet 100% gecontroleerd worden, men 
moet uitgaan van de eerlijkheid van de ouders. Wellicht dat het temperaturen een optie is, 
mocht dit wettelijk toegestaan zijn. 
 
Krystle vraagt hoe er een terugkoppeling komt naar de ouders die hun input hebben 
geleverd. Ylonka geeft aan dat de directe terugkoppeling plaatsvindt via de leerkrachten. 
Even bekijken of er ook een terugkoppeling komt via de nieuwsbrief. 
 
Ylonka geeft aan dat alle leerkrachten heel erg hun uiterste best doen. Ook bij de 
leerkrachten is de thuissituatie voor eenieder anders, maar iedereen zet zich vol in om het 
onderwijs mogelijk te maken. 
 
Volgende vergadering van 2 februari, deze zal wellicht verplaatst worden naar een later 
moment. Voorstel de dinsdag voor de voorjaarsvakantie 16 februari. Johan, Anja en Linda 
stemmen dit onderling af en informeren de overige leden tijdig. 
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MR OBS De Piramide 
Verslag, actie- en besluitenlijst 
 
Datum 2 maart 2021 
Tijd 19.30 – 21.00 uur 
Plaats Teams 

 

 

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

Afwezig:  
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Johan heet iedereen welkom. Ingrid sluit zo snel mogelijk aan. 
 
2. Notulen 
2a. Goedkeuring notulen d.d. 08-12-2020 en 20-01-2021 
Notulen 08-12-2020 bij 4d de Jenice aanpassen naar Jenice. 
Notulen 20-01-2021 goedgekeurd. 
 
2b. Acties en besluiten: 

    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 – vanuit Parro een 
mail ontvangen dat er vanaf volgend 
schooljaar de mogelijkheid bestaat de 
jaaragenda in één keer in Parro te 
zetten zonder dat ouders daar 
afzonderlijke meldingen van krijgen.  

Johan Loopt 

2 21-01-2020 Aanmelden MR en achterban cursus Johan Afgehandeld 

3 06-10-2020 Jaarverslag doorsturen naar ICT zodat 
deze op de website wordt gezet – 
aangeleverd bij ICT maar nog niet op 
de website. 

Johan Loopt 
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4 08-12-2020 Prikker terugkoppeling vanuit de 
gemeente – nog geen verslag 
ontvangen, zie agendapunt 4c 

Anja Loopt 

5 08-12-2020 Iets Ludieks voor de nieuwsbrief MR-
mailadres 

Jessey 
en Jenice 

Afgehandeld 

6 08-12-2020 Contract vanaf groep 4 
computergebruik – nog niet 
uitgevoerd, omdat nog niet alle laptops 
retour gekomen zijn. Staat ook als 
agendapunt voor de bouwvergadering 

Jessey Loopt 

7 08-12-2020 Typcursus aanbieden groepen 6 t/m 8 
- door Corona nog geen actie op 
ondernomen 

Anja + 
team 

Loopt 

8 08-12-2020 Mail complimenten nieuwsbrief Jenice & 
Linda 

Afgehandeld 

 
3. Toelichting op de stukken: 
 Niet van toepassing. 
 
4. Lopende zaken 
4a. Passend onderwijs 

➢ Nog niet van alle aanvragen voor de extra ondersteuning voor achterstanden 
terugkoppeling gekregen. 

➢ Aankomende donderdag IB-netwerkvergadering met alle IB-ers van de gemeente 
Ridderkerk uit het samenwerkingsverband, tijdens het volgende overleg komt daar 
terugkoppeling over. 

 
4b Functioneren MR  

➢ Er worden vele onderwerpen of opmerkingen aangedragen bij de oudergeleding. 
Niet alle onderwerpen hoeven besproken te worden binnen de MR vergadering. Het 
verzoek is om als oudergeleding terug te geven naar ouders onderwerpen 
persoonlijk bij de leerkrachten aan te dragen en te bespreken. MR moet het 
visitekaartje van de school zijn waarbij een positieve houding wenselijk is. Wel fijn 
dat ouders de MR benaderd met vraagstukken! Ruud geeft aan dat het MR 
mailadres mr@obsdepiramide.nl nu niet op de website. Dit kan Joost aanpassen.  

 
4c. Communicatie 

➢ Er kwamen wat signalen dat de toon wat negatief was in de communicatie rond 
Corona en de terugkomst naar school. Vanuit het team was iedereen erg blij om de 
kinderen weer te zien, maar het was ook heel spannend omdat er veel restricties zijn 
en alle risico’s die de terugkomst met zich meebrengen. Het was voor het team ook 
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erg verrassend dat de school zo kortdag weer openging. Ook is er geen achtervang 
bij uitval. Daarom is ervoor gekozen om naar de ouders toe in deze toon te 
communiceren.  

➢ Tweede lezer blijft ook van belang. Zeker wanneer er snel en kortdag 
gecommuniceerd moet worden is het heel menselijk dat er foutjes insluipen. Een 
tweede lezer geeft net wat meer zekerheid. 

➢ Er wordt soms heel laat gecommuniceerd. Dat komt doordat de school zelf ook pas 
heel laat wordt geïnformeerd en de stichting niet kortdaad is en ook niet altijd 
oplossingsgericht. School doet er alles aan om tijdig te informeren, maar is 
afhankelijk van de beslissing en informatie die komt vanuit de stichting. 

 
4d. Cursussen MR 

➢ Krystle, Johan en Linda nemen deel aan MR en Achterban. Nu is er niet meer 
voldoende ruimte op de gekozen datum voor alle 3. Wellicht dat een andere datum 
een optie is of dat we gespreid deelnemen. Johan appt de opties. 
 

4e. Verkeersveiligheid 
➢ Afgelopen week heeft er een artikel op facebook en in de krant gestaan over de prikker. 

Er is verder alleen nog geen verslag beschikbaar. 
➢ De MR heeft geen terugkoppeling meer gekregen. Johan en Linda stellen een nieuwe 

mail op, om te vragen naar de stand van zaken. 
 

4f. Protocol weersomstandigheden 
➢ Verzoek vanuit het bestuur dat er vanuit OZHW een protocol komt waarin duidelijke 

regels worden geformuleerd hoe om te gaan met code oranje en rood, om te 
voorkomen dat er in de toekomst op het laatste moment beslissingen worden 
genomen en er dus veel te laat gecommuniceerd. wordt.  

➢ Vanuit de GMR wordt het verzoek ingediend dat er op basis van dit protocol ook geen 
instemmingsrecht meer noodzakelijk is vanuit de MR maar enkel de GMR.  

➢ De instemmingsronde voor het sluiten van de school is volgens Ruud niet helemaal 
correct verlopen, er was een belronde en je kon enkel een ja of nee geven. Er was 
geen ruimte voor overleg tussen de MR-leden, dit zou eigenlijk in een vergadervorm 
moeten hebben plaatsgevonden. Hoe hebben andere scholen dit gedaan? Johan 
vraagt dit na vanuit de GMR. 

 
4g. Klusklas 

➢ Johan heeft deze begin van het jaar opgestart met Henk. Henk heeft zich helaas 
teruggetrokken. Naar aanleiding van een vacature is Ed van Genderen hiervoor 
aangenomen. 

➢ Momenteel kan er nog niet gestart worden met de klusklas, omdat er door Corona er 
niet gemengd mag worden. 
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➢ Krystle schrijft een bedankje naar de leerkrachten voor de lastige tijd.
4k. Voor de nieuwsbrief

➢ 2 OBS uit Alblasserdam hebben zich ook aangesloten bij OZHW.
➢ Een mailadres voor de GMR wordt aangemaakt.

o ICT / privacy
o Salarissen leerkrachten hoe is de verdeling?

➢ Op de volgende agenda staan:
  leerkrachten van OZHW en alle MR-leden verzonden.
  Vanaf nu wordt er na iedere vergadering een impressie van de vergadering naar alle

➢ Het verzoek is vanuit de inspectie gekomen om de achterban beter te informeren.
4j. Vanuit de GMR

➢ Nu eerst in kaart brengen waar de leerlingen staan in hun ontwikkeling.
  omstandigheden maken de extra hulp nu ook niet mogelijk.
  worden gewerkt, dus hoe dit er in de praktijk uit gaat zien is nog niet duidelijk. De
  aan te kunnen pakken. Voor de extra stof mag er nu ook niet in kleine groepjes

➢ De school hoopt met de vrij te komen gelden die zijn aangevraagd de achterstanden
  hiaten zitten. Het beeld van de kinderen is nu voor leerkrachten zeer onduidelijk.
  van de kinderen is. Er worden nu toetsen afgenomen om te beoordelen waar de

➢ Er wordt wel getoetst en aan de hand van de cito’s wordt gekeken wat de leergroei
  staan, het is vooral ook sociaal heel zwaar geweest voor veel kinderen.
  leerlingen wel weer bijlopen. Vooral het welbevinden van kinderen moet bovenaan
  hebben daar het meest last van. De school heeft het vertrouwen dat de andere

➢ Opgelopen achterstanden hoe gaan we daar mee om? Vooral de zwakkere leerlingen
  ouders naar de leerkrachten.
  zijn. Voor zover te beoordelen is er geen positieve terugkoppeling geweest van
  opgepakt. Ook vanuit de oudergeleding wordt teruggekoppeld dat punten opgepakt

➢ De besproken verbeterpunten uit de laatste vergadering zijn volgens Johan direct
➢ Wc’s en deurklinken worden gedurende dag extra schoongemaakt.

  het dan ook niet een volwaardige lesdag en geeft het juist extra werk.
➢ Inzet stagiaires heeft niet de voorkeur en ook niet iedereen is nog klaar voor. Vaak is

4i. Hygiëne / Coronamaatregelen

  ➢ Naar de volgende vergadering.
4h. Ontwikkelingen schoolgebouw

➢ Johan heeft een rondje langs de scholen gedaan om te kijken er extra animo is.
  aantal directeuren

➢ Wel wordt er alvast een programma opgesteld in samenwerking met IB-ers en een
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4l. Ouderbijdrage 
➢ Verschillende scholen hebben de keuze gemaakt om de ouderbijdrage geheel of 

gedeeltelijk terug te betalen. Onze school kiest ervoor om deze te behouden. Er zijn 
al diverse activiteiten uit betaald, denk daarbij aan de stormbaan, de patatjes, alle 
kinderen hebben een tijdschrift, Sinterklaasviering. 

➢ Voor het bewustzijn bij de ouders wordt er een overzicht bij de OR opgevraagd waar 
de ouderbijdrage dit jaar in is geïnvesteerd. 

➢ Johan geeft aan dat de verantwoordelijkheid momenteel bij de OR ligt voor de 
ouderbijdrage. Officieel is het een onderdeel wat bij de MR hoort. Johan 
inventariseert hoe andere scholen hier mee omgaan. 

➢ School heeft als standpunt genomen dat kinderen waarvan de bijdrage niet is voldaan 
niet uitgesloten worden van activiteiten. Daarom biedt de school ook de mogelijkheid 
om voor wie het lastig is om de ouderbijdrage te betalen deze in termijnen te betalen.  

 
4m. Parro 

➢ Jenice heeft een mail ontvangen van Parro waarin wordt aangegeven dat het 
mogelijk is om in één keer de hele jaarkalender in Parro te zetten, zonder dat de 
ouders een melding krijgen.  

➢ Ylonka moet hier nog over geïnformeerd worden. 
 
5. Rondvraag 

➢ Overleg van 23 maart komt te vervallen, deze wordt verplaatst naar 20 april. 
 
6. Besluitenlijst 
 
7. Actielijst 

    Datum Omschrijving Wie Deadline 

1 02-03-2021 Informeren bij Parro of de agenda ook 
nu ook al in één keer in Parro gezet 
kan worden zonder dat de ouders 
afzonderlijk een meldingen krijgen en 
Ylonka informeren over de ontvangen 
mail  

Johan Week 13 

2 02-03-2021 Nieuwe datum kiezen cursus MR en 
achterban  

Johan, 
Krystle en 
Linda 

Week 11 

3 02-03-2021 Reminder naar ICT jaarverslag MR 
2019-2020 op de website te plaatsen. 

Johan Week 11 

4 02-03-2021 Mail naar de gemeente over de stand 
van zaken van de Prikker 

Johan en 
Linda 

Week 13 
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5 08-12-2020 Contract vanaf groep 4 
computergebruik 

Jessey Week 13 

6 08-12-2020 Typcursus aanbieden groepen 6 t/m 8  Anja + 
team 

Week 13 

7 02-03-2021 MR mailadres op de website zetten Joost/ 
Johan 

Week 13 

8 02-03-2021 Overzicht bij de OR opvragen waar de 
ouderbijdrage dit jaar in geïnvesteerd 
is. 

Jessey Week 13 

9 02-03-2021 Inventariseren hoe andere MR-en 
omgegaan zijn met het 
instemmingsrecht bij sluiting van de 
school weersomstandigheden? 

Johan Week 13 

 
Volgende vergadering: 
Dinsdag 20 april 2021 
Start om 19.30 uur  
Teamsvergadering 

 
Overige vergaderdata: 
29 juni 2021 
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MR OBS De Piramide 
Verslag, actie- en besluitenlijst 
 
Datum 20 april 2021 
Tijd 19.30 – 21.00 uur 
Plaats Teams 

 

 

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

Afwezig:  
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Johan heet iedereen welkom. Dank namens alle leerkrachten voor de (compli)Mentos. Erg 
leuke actie. 
 
2. Notulen 
2a. Goedkeuring notulen d.d. 02-03-2020 
Notulen zijn goedgekeurd. 
 
2b. Acties en besluiten: 

    Datum Omschrijving Wie Deadline 

1 02-03-2021 Informeren bij Parro of de agenda ook 
nu ook al in één keer in Parro gezet 
kan worden zonder dat de ouders 
afzonderlijk een meldingen krijgen en 
Ylonka informeren over de ontvangen 
mail  - loopt nog 

Johan Week 13 

2 02-03-2021 Nieuwe datum kiezen cursus MR en 
achterban  - inschrijvingen zijn 
geregeld 

Johan, 
Krystle en 
Linda 

- 

3 02-03-2021 Reminder naar ICT het jaarverslag MR 
2019-2020 op de website te plaatsen – 
verslag staat online. Ook is er een 
algemene tekst over de taken van de 
MR en OR toegevoegd. Bij een 
eerstvolgende mogelijkheid is het een 

Johan - 
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idee om een groepsfoto te maken om 
deze op de site te zetten. 

4 02-03-2021 Mail naar de gemeente over de stand 
van zaken van de Prikker – zie 
agendapunt 4e 

Johan en 
Linda 

- 

5 08-12-2020 Contract vanaf groep 4 
computergebruik - nog niet 
gerealiseerd. Er waren wat ICT-
problemen waarop er nieuwe laptops 
zijn aangeschaft, maar niet alle 
problemen zijn daardoor opgelost. 
Volgend jaar wordt bekeken of groep 4 
met de laptops doorgaat– 
computervaardigheden van de 
kinderen is nog niet groot en het 
rekenprogramma dat wordt gebruikt, 
lijkt niet geschikt voor een grote groep 
gelijktijdig, trage laden van plaatjes 

Jessey - 

6 08-12-2020 Typcursus aanbieden groepen 6 t/m 8  
- zie agendapunt 4d 

Anja + 
team 

- 

7 02-03-2021 MR mailadres op de website zetten – 
geregeld 

Joost/ 
Johan 

- 

8 02-03-2021 Overzicht bij de OR opvragen waar de 
ouderbijdrage dit jaar in geïnvesteerd 
is – niet besproken 

Jessey Week 13 

9 02-03-2021 Inventariseren hoe andere MR-en 
omgegaan zijn met het 
instemmingsrecht bij sluiting van de 
school weersomstandigheden? – zie 
agendapunt 4j 

Johan - 

 
3. Toelichting op de stukken: 
 Niet van toepassing. 
 
4. Lopende zaken 
4a. Passend onderwijs 

➢ Vanmiddag hebben de nominatie voor de Erasmus klas plaatsgevonden. Er zijn 3 
kinderen toegelaten. 
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4b Zittingstermijnen MR  
➢ Ouder Lenny maakt de eerste zittingstermijn van 4 jaar vol – Lenny twijfelt nog over 

verlenging, ze staat niet geheel achter de processen die binnen de MR gehanteerd 
worden. Voor de volgende vergadering neem zij een beslissing, zodat er eventueel 
tijdig gestart kan worden met de werving. 

➢ Leraren hebben allemaal een afgerond termijn. Vraag aan alle leerkrachten hoe ze 
erin staan om ruimte te geven aan nieuwe leerkrachten. Ze gaan onderling in 
gesprek. Ook hierover worden voor het volgende overleg beslissingen genomen. 

 
4c. Communicatie 
Deze keer zijn er geen op- of aanmerkingen op de verzonden uitingen.  
 
4d. Typcursus 

➢ Na de meivakantie start groep 8 C met de cursus. Ook in Rijsoord wordt dit ingezet, 
dit wordt nog afgestemd met de groepsleerkracht. 

➢ Vanaf het nieuwe schooljaar is het de bedoeling dat er al in vanaf groep 7 wordt 
gestart. 
 

4e. Verkeersveiligheid 
➢ Op 31 maart hebben Johan, Ylonka en Linda een overleg gehad. Hierbij waren van 

de gemeente Ridderkerk Marleen en Jan Willem aanwezig en een afgevaardigde van 
de gemeente Rotterdam. 

➢ Het overleg is op initiatief van de MR aangevraagd omdat er geen terugkoppeling 
meer is geweest naar aanleiding van onze brief, waarin we hebben aangegeven dat 
wij de proef niet volledig vonden en daarmee niet representatief. Na onze bezwaren 
legde Marleen voor de proef te herhalen, maar dan alsnog zonder doorgang naar de 
Geerlaan en zonder kiss and ride. Wij hebben aangegeven dat het dan geen enkele 
zin heeft om de proef te herhalen, omdat we van mening zijn dat juist deze 
aanpassingen de verkeersveiligheid ten goede zouden komen. 

➢ De afgevaardigde van de gemeente Rotterdam heeft veel ervaring met gevaarlijke 
verkeerssituaties rondom scholen en hij heeft goede ervaringen met het hanteren van 
een protocol. In dit protocol worden ouders erop gewezen welke 
parkeermogelijkheden er zijn rondom de school om deze te spreiden. Daarnaast 
worden ouders gestimuleerd om de kinderen te voet / op de fiets naar school te laten 
gaan. Johan stelde voor om daar ook een beloningssysteem aan te koppelen als 
extra stimulans. Dit protocol krijgen ouders dan direct bij inschrijving mee. 

➢ Morgen staat er een 2e overleg gepland. Hierbij zullen Anja, Johan en Linda 
aanwezig zijn. 
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4f. Studiedag 26-04-2021 
➢ Onderbouw ontwikkelingsgericht onderwijs/ spelontwikkeling. 
➢ Middenbouw onder begeleiding van Leenmans Dekker bewegend leren. 
➢ Bovenbouw onder begeleiding van Kees van Overveld over gedag. 
➢ In de middag allemaal aan de slag met Leer Unique op basis van de resultaten van 

de laatst gemaakte Cito-toetsen. 
 

4g. Nieuwe gezichten op school 
➢ Ed is de nieuwe klusklas leerkracht. Hij is oud conciërge van een van middelbare 

scholen uit de stichting. Hij is op vrijdagen aanwezig.  
➢ Jessica van Ottelen komt na de meivakantie als extra ondersteuning in de groep bij 

Jessey, 2 dagen per week. 
 

4h. Sportmaterialen 
➢ Materialen voor Centrum waren wat schaars. Na in eerste instantie een afwijzing is er 

uiteindelijk alsnog € 2000,00 toegewezen om nieuw materiaal aan te schaffen. OR 
heeft geld vrijgemaakt om het materiaal goed op te kunnen bergen. 

➢ Sportmateriaal moet ook voor verbinding met de wijk te zorgen. 
➢ Oude tennisballen zijn welkom. Komt ook in de nieuwsbrief. 
➢ Alternatieve sportdag, het NK-stoepranden wordt binnenkort georganiseerd voor de 

groepen 3 t/m door Facet. 
 

4i. Hygiëne / Coronamaatregelen 
➢ Groep 7 in quarantaine. Linda verteld erg tevreden te zijn over de communicatie. 

Ouders zijn direct op de hoogte gebracht van de besmetting en zijn geïnformeerd 
over welke maatregelen er ingaan. Het testen van de kinderen is op geen enkele 
manier afgedwongen. Doordat een deel niet gaat testen zal er een tweedeling 
ontstaan in de groep. Dit wordt opgelost doordat Rowan en Samantha de taken 
verdelen door de een het onlineonderwijs te laten verzorgen en de ander de lessen 
op school. 

➢ Linda vraagt of school het verantwoord vindt om de Koningsspelen door te laten 
gaan. Groepen blijven gescheiden tijdens de spelen, er wordt op toegezien dat de 
handen regelmatig gewassen en gedesinfecteerd worden. 

➢ Vorige week heeft het kabinet besloten de BSO te openen. Voor onze school is dat 
een lastige situatie, omdat we op school geen kinderen mogen mengen. Het bezwaar 
is bij het bestuur neergelegd. Yes wil ze als klanten niet weigeren. 

➢ De school heeft tot nu toe nog geen zelftesten geleverd gekregen. 
➢ School doet haar uiterste beste zo goed mogelijk de regels te volgen. Communicatie 

met de GGD is erg lastig. Steeds andere contactpersonen, en late communicatie. 
School volgt ook het gezonde verstand.  
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    Datum Omschrijving Wie Deadline 

1 02-03-2021 Informeren bij Parro of de agenda ook 
nu ook al in één keer in Parro gezet 
kan worden zonder dat de ouders 
afzonderlijk een meldingen krijgen en 
Ylonka informeren over de ontvangen 
mail  

Johan Week 19 

2 02-03-2021 Overzicht bij de OR opvragen waar de 
ouderbijdrage dit jaar in geïnvesteerd 
is. 

Jessey Week 19 

3 02-03-2021 Groepsfoto MR Allen Zodra dit 
mogelijk is 

7. Actielijst

➢ n.v.t.
6. Besluitenlijst

➢ Geen verdere vragen / opmerkingen.
5. Rondvraag

onder embargo
  gebouw. Yes en het bestuur zullen dit aanbieden bij de gemeente. Dit onderwerp is

➢ Er is een Notitie opgesteld voor de gemeente met het verzoek om uitbreiding van het
4l. Schoolgebouw

➢ Deze keer geen input voor de nieuwsbrief vanuit de MR.
  hebben hard gewerkt.
  hebben gemist.. School stelt dit niet ter discussie, zowel kinderen als leerkrachten
  noodzakelijk is om deze door te laten gaan omdat kinderen al zoveel schooldagen

➢ Algemeen punt, juni vakantie. Veel vragen op het schoolplein onder ouders of het
4k. Voor de nieuwsbrief

  de MR worden gevraagd om na te denken of ze hier ideeën over hebben.
  plaatje van diverse situaties. En er worden alternatieven besproken. Leerkrachten in
  systeem. Er wordt een overzicht gemaakt van een fictieve school om een duidelijk
  bijvoorbeeld op de formatie. Er wordt gekeken of er alternatieven zijn voor dit

➢ Functiemix wordt besproken, meer leerkrachten in de hogere schaal drukt
➢ Protocol weeralarm wordt binnenkort bij het directeurenoverleg besproken.

4j. Vanuit de GMR
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Volgende vergadering: 
Dinsdag 29 juni 2021 
Start om 19.30 uur  
Teamsvergadering 

Overige vergaderdata: 
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MR OBS De Piramide 
Verslag, actie- en besluitenlijst 
Datum 29 juni 2021 
Tijd 19.30 – 21.00 uur 
Plaats OBS De Piramide 

Burgemeester de Zeeuwstraat 294 
Ridderkerk 

 

 

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

Afwezig:  
Nico Nouwels (ouder) 
Ruud van ’t Hoff (ouder) 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Johan heet iedereen welkom. Johan draagt nog 2 extra agendapunten aan: 

➢ Nieuwe leden MR 
➢ Professionalisering MR 

 
2. Notulen 
2a. Goedkeuring notulen d.d. 20-04-2020 
Notulen zijn goedgekeurd. 
 
2b. Acties en besluiten: 

    Datum Omschrijving Wie Deadline 

1 02-03-2021 Informeren bij Parro of de agenda ook 
nu ook al in één keer in Parro gezet 
kan worden zonder dat de ouders 
afzonderlijk een meldingen krijgen en 
Ylonka informeren over de ontvangen 
mail  - de mogelijkheid is aanwezig, 
Johan stemt dit verder af met Ylonka. 

Johan  

2 02-03-2021 Overzicht bij de OR opvragen waar 
de ouderbijdrage dit jaar in 
geïnvesteerd is – hierover heeft een 
stuk in de nieuwsbrief gestaan 

Jessey  

3 02-03-2021 Groepsfoto MR – naar volgend jaar 
met de nieuwe leden 

Allen 1e 
vergaderdatum 
schooljaar 
2021-2022 
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3. Toelichting op de stukken: 
 Niet van toepassing. 
 
4. Lopende zaken 
4a. Passend onderwijs 

➢ Er is uitgebreid onderzoek gedaan onder 20 scholen naar de dubbel bijzondere 
kinderen en een analyse gemaakt waar behoefte aan is. Dit wordt 
samenwerkingsverband breed opgepakt.  

➢ Intern is de Erasmusklas tegen het licht gehouden, of deze aanpak nog van deze tijd 
is. Voor deze groep is gekeken hoe extra aandacht te besteden aan de executieve 
functies. In het nieuwe schooljaar start een pilot met 5 leerlingen uit verschillende 
scholen onder de naam structuurgroep. De IB-ers hebben hier een cursus voor 
gevolgd. 

➢ De klusklas wordt ook in het nieuwe schooljaar weer opgepakt. Ed verzorgd de 
uitvoering en Johan richt zich op het beleid, met het oog op professionalisering. 1 
school kan nog niet aansluiten, i.v.m. ruimte te kort. Tot die tijd wordt de beschikbare 
tijd ingezet op Rijsoord. 

 
4b Vaststellen jaarplan MR  

➢ Deze is goedgekeurd. 
➢ Toevoeging naar aanleiding van het overleg voor het 2e overleg – professionalisering 

MR. Linda past het verslag aan en stuurt deze opnieuw rond. 
➢ Jenice doet een voorstel voor de nieuwe vergaderdate, aansluitend op de GMR-

vergaderingen. 
 
4c. Concept schoolgids & schooljaarplan 

➢ In de schoolgids zijn een aantal toevoegingen gedaan m.b.t. OZHW. Johan vraagt of 
het wellicht mogelijk is om een revisielijst te ontvangen i.p.v. het gehele stuk opnieuw 
te beoordelen. Anja geeft aan dat dit waarschijnlijk veel werk zal zijn. 

➢ Schooljaarplan is nog niet compleet en wordt in het nieuwe schooljaar besproken. 
Linda voegt dit toe aan het jaarplan MR. 

 
4d. Typcursus 

➢ De cursus is niet meer aan groep 8 aangeboden, omdat hier geen ruimte meer voor 
was in de planning. Het komend schooljaar wordt dit opgestart voor de groepen 7 en 
8. 
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4e. Verkeersveiligheid 
➢ Lenny vraagt waarom ze niet meer uitgenodigd is bij de gesprekken. Doordat er bij de 

externe partij ook meerdere extra personen werden uitgenodigd werd de 
overleggroep te groot. Linda en Lenny stemmen voor het volgende overleg af wie er 
vanuit de oudergeleding deelneemt. 

➢ Er komt een plan vanuit de gemeente om de ouders vooral wegwijs te maken voor 
een verbetering in parkeergedrag, daarmee zou de verkeersdrukte rond de school 
moeten verlagen. Verder is het zebrapad een aandachtspunt, daar zijn diverse 
voorstellen besproken, maar zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. 

➢ Een leerling uit groep 5 heeft de burgemeester uitgenodigd om de situatie te bekijken. 
Ook de kinderburgemeester was hierbij aanwezig. Ze hebben diverse gevaarlijke 
situaties mogen meemaken en we hopen dat dit wat extra druk biedt.  

➢ Rondom Rijsoord is de verkeerschaos door de gewijzigde schooltijden van de Klimop 
aanzienlijk verminderd. Ook het afronden van de wegwerkzaamheden zorgt voor een 
veiligere verkeerssituatie. 

 
4f. Invulling werkdrukgelden 

➢ Er komt € 700,00 per leerling beschikbaar. 
➢ Johan licht verder toe dat gelden worden ingezet voor: 

o Gymlessen 
o Extra uitrosteringsuren 
o Ondersteuning bij de kleuterklassen 
o Kleutergym 

 
4g. NPO gelden 

➢ NPO staat voor Nationaal Programma Onderwijs en is er voor herstel en ontwikkeling 
van het onderwijs tijdens en na corona. 

➢ De leeruniek analyse wordt toegepast waardoor wijzigingen zichtbaar worden en er 
gericht extra hulp kan worden ingezet. 

➢ Verder starten er vanaf volgend jaar onder begeleiding van ingehuurde professionals:  
o Kunstlessen 
o Dramalessen 
o Muzieklessen 

➢ Om duurzaamheid te waarborgen wordt er aandacht besteed aan de 
professionalisering van de leerkrachten, zodat ook na het besteden van de 
vrijgekomen gelden de lessen doorgang kunnen krijgen door inzet van eigen 
opgeleide leerkrachten. 
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4h. MR-bijdrage informatieavond 
➢ De informatieavond staat in de agenda voor 16 september 2021 van 18.30 – 19.30 

uur. 
➢ Idee is om een save the date flyer te maken, zodat deze tijdig verspreid kan worden 

digitaal via Parro. Krystle doet een voorstel. 
➢ Inhoudelijk nog geen invulling aan de avond gegeven, omdat dit sterk afhankelijk is 

wat er in de periode kan en mag. 
 

4i. MR & achterban 
➢ Krystle, Johan en Linda hebben deelgenomen aan de cursus. Hieruit kwamen de 

volgende aandachtspunten naar voren: 
o Website tekst MR updaten en uitbreiden met de overlegdata, zodat ouders 

vooraf weten wanneer ze eventueel kunnen aanschuiven tijdens een overleg. 
o MR statuten herbeoordelen en eventueel vernieuwen. 
o MR regelement herbeoordelen en eventueel vernieuwen. 

➢ Jenice, Krystle en Johan nemen de website tekst voor hun rekening. 
➢ Johan en Linda pakken het regelement en de statuten op. 

 
4j. Belangrijke data komend schooljaar 

➢ Het verzoek is gedaan vanuit de MR om alle bekende data (denk hierbij aan 
schoolvakanties, studiedagen, feestdagen, etc.) voor aanvang van het nieuwe 
schooljaar inzichtelijk te hebben in Parro. Johan neemt dit op met Ylonka. 
 

4k. Coronamaatregelen/ ervaringen 
➢ OZHW heeft deze week een brief naar alle ouders verzonden. 
➢ School handhaaft de maatregelen. Ook de ingangen blijven gehandhaafd. 
➢ Inloop voor de ouders bij onder onderbouw krijgt een nieuwe aanpak, om de drukte 

bij aanvang van de dag te minimaliseren. Ideeën zijn om een roulerende 
inloopochtend of ophaalmiddag te organiseren. Hiermee voorkom je ook dat ouders 
op hun werkdagen niet altijd die inloop mislopen. 
 

4l. Nieuwe gezichten op school  
➢ De school heeft de luxepositie nieuwe leerkrachten te mogen verwelkomen in het 

nieuwe schooljaar. Alle nieuwe gezichten zullen zich voorstellen in de nieuwsbrief. 
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➢ Formatie
➢ MR jaarplan

    
    
  
  voor de Erasmusklas en de Structuurgroep.

➢ Er is een vergunning aangevraagd voor een extra unit, omdat er extra ruimte nodig is
5. Rondvraag

➢ Krystle levert hiervoor de save the date flyer aan.
4q. Voor de nieuwsbrief

  overleg.
➢ Johan informeert de MR over de besproken onderwerpen van het laatste GMR-

4o. Vanuit de GMR

  uren worden ingevuld.
  schooljaar met zwangerschapsverlof, bij terugkomst wordt er gekeken naar hoe haar

➢ Lenny vroeg waarom Samantha niet meer op de lijst staat. Zij is in het begin van het
➢ De MR is op de hoogte gebracht van de formatie schooljaar 2021-2022.

4o. Formatie

  denken.
  aan de hand van een verwachtingenlijstje. Verzoek aan alle leden hierover na te
  Actiepunt voor het nieuwe jaar hier een verbeterslag in door te voeren. Bijvoorbeeld

➢ Momenteel voeren wij geen toetsing uit op het functioneren van de MR-leden.
4n. Professionalisering MR

➢ Lenny heeft besloten haar termijn vol te maken.
brengen.
ouder en leerkrachten moet zijn in de MR, zal Anuschka nog geen stem uit moeten 
➢ Volgend jaar zal Jessica als nieuwkomer aanschuiven. Omdat er een gelijk aantal 
➢ Ingrid verlengt haar termijn met 2 jaar i.p.v. 4 jaar.
➢ Jessey wordt vervangen door Anuschka.
➢ Sacha wordt vervangen door Anne-Jet.

4m. Nieuwe MR-leden

6. Besluitenlijst

zijn geen aanwijzingen dat dit waar is.
hier bij de leerkrachten/ directie wat over bekend is. Deze informatie is nieuw en er 
Lenny heeft via via vernomen dat er een kind met schurft op school is, ze vraagt of➢
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7. Actielijst 

    Datum Omschrijving Wie Deadline 

13 02-03-2021 Groepsfoto MR Allen 1e MR 
overleg 
nieuwe 
schooljaar 

 29-06-2021 MR jaarplan bijwerken en rondsturen Linda Week 28 

 29-06-2021 Save the date flyer informatieavond Krystle Week 28 

 29-06-2021 Update websitetekst MR Jenice & 
Krystle 

Week 35 

 29-06-2021 Statuten en regelement MR updaten Johan & 
Linda 

Week 39 

 29-06-2021 Professionalisering MR Allen Week 39 

 29-06-2021 Belangrijke data schooljaar 2021-2022 
in Parro 

Johan & 
Ylonka 

Week 28 

 
Volgende vergadering: 
nnb 

 
Overige vergaderdata: 
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