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MR OBS De Piramide 
Verslag, actie- en besluitenlijst 
Datum 7 december 2021 
Tijd 19.30 – 21.00 uur 
Plaats Teams 

 

 

Aanwezig: 
Johan Straaten (teamlid/ voorzitter) 
Linda Schagen (ouder/ notulist/secretaris) 
Jenice Böck (teamlid) 
Ingrid de Meere (teamlid) 
Anuschka Buist (teamlid) 
Anne-Jet Verhoef (teamlid 
Lenny Wenink (ouder) 
Krystle van der Valk – Hagoort (ouder) 
Anja Leeuwenhoek (directeur) 
Nico Nouwels (ouder) 
Ruud van ’t Hoff (ouder) 
 

Afwezig:  
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Johan heet iedereen welkom, jammer dat het weer online moet. 
 
2. Notulen 
2a. Goedkeuring notulen d.d. 28-09-2020 
 
2b. Acties en besluiten: 

    Datum Omschrijving Wie Deadline 

1 28-09-2021 Deadline nieuwsbrief aan het MR 
jaarplan toevoegen en rondsturen – 
gedaan kan van de actielijst 
 

Linda Week 42 

2 29-06-2021 Update websitetekst MR – tekst 
beoordeeld maar nog niet aan laten 
passen 

Jenice & 
Krystle& 
Linda 

Week 43 

3 29-06-2021 Statuten en regelement MR updaten – 
Linda heeft de documenten opgezocht 
maar niet terug kunnen vinden  

Johan & 
Linda 

Week 43 

4 29-06-2021 Professionalisering MR – 
verwachtingenlijstje  -  

• Bereikbaar voor de achterban 

• Toegankelijk 

• Kritisch 
Bespreekpunt voor het volgende 
overleg. 

Allen 07-12-2021 
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5 28-09-2021 MR jaarverslag scannen – niets meer 
gevonden 

Allen Week 43 

7 28-09-2021 MR jaarverslag op de website zetten – 
kunnen naar Joost verzonden worden. 
Johan stuurt Linda het mailadres van 
Joost. 

Johan Week 44 

8 28-09-2021 Mogelijkheden éénrichtingsverkeerweg 
Rijsoord –  wordt nog naar gekeken. 
Op 19/1 staat er een overleg. Jenice 
geeft aan dat Marleen op school is 
geweest om de situatie te bekijken. 
Jenice heeft de omgeving laten zien 
en er dit zich op dat moment ook een 
gevaarlijke situatie voor doordat een 
vrachtwagen dubbel geparkeerd stond. 
Er komt binnen de gemeente budget 
vrij om voor alle scholen gelijke 
bebordingen te plaatsen. 

Anja Week 43 

9 28-09-2021 Resultaten knooppunten onderzoek 
opvragen – de resultaten zijn niet 
bekend. Verzoek om toch nog eens na 
te gaan hoe het nu zit. 

Krystle Week 43 

 
4. Lopende zaken 
4a. Passend onderwijs 

• Veel nieuwe aanmeldingen 

• Vier 7-jarige schakelklas kinderen en ook wat oudere kinderen nieuw. Na overleg 
besloten om deze kinderen als subgroepje in groep 3 te plaatsen. Buiten de groep 
extra taal begeleiding, verder zoveel mogelijk meelopen met de rest van de klas. 
Combinatie van school en speels. 

• In januari worden de cito’s afgenomen. 

• Zien is afgenomen (sociale vaardigheidslijst) door de leerkrachten. Leerlingen van 
groep 5 tot 8 nemen ook een zienlijst af, dit was een tip vanuit de inspectie. De 
stagiaire Sanne begeleid de kinderen hierbij. 

• Jeugdeducatie fonds, hiervoor is de school geselecteerd, omdat er veel kinderen 
binnen de school die onder de armoedegrens leven. Hieruit kunnen aanvragen voor 
worden aangevraagd, denk hierbij aan ondersteuning voor de kosten van de 
werkweek, of de financiering van een fiets of ondersteuning bij een sport. De 
kinderen krijgen 16,17 december een kerstpakket. 

• De unit voor de Erasmusklas is gereed. 
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• Deze week verwachten we het rapport van de Excellente school ter informatie en er 
mag op gereageerd worden. 24 januari de definitieve uitslag. 

 
4b Samenwerking MRen en GMR  
Vorig jaar hebben de MR en GMR het verzoek gekregen om wat meer samen te werken, 
omdat veel onderwerpen overlap hebben. Daar was erg weinig reactie op geweest. Er zijn 
verschillende reacties op gekomen. Voor de verbinding. Vraag is of er vanuit onze MR een 
afgevaardigde is die onze school hierin wil vertegenwoordigen. Het eerste overleg is een 
verkennend overleg en er wordt nagedacht welk communicatiemiddel gebruikt wordt.  
De groep ziet de meerwaarde niet omdat Johan al in de GMR zit. 
 
4c. Schoolgebouw 
Nieuw plan ligt bij Ronald om dit bij de gemeente neer te leggen. Nog geen terugkoppeling 
ontvangen. 
 
Nieuw dak. Plotseling stonden de dakbedekkers voor de deur met een hijskraan met een 
vrachtwagen die de hele dijk afzette. Dit was niet gecommuniceerd. De timing was erg 
slecht gekozen dit was precies tijdens de start van de schooldag. Bij Rijsoord worden ook 
zonnepanelen geplaatst, maar er is nog geen plan. OZHW had hierin veel meer moeten 
begeleiden. Nico geeft aan dat hij en Ruud met hun technische achtergrond hierin zouden 
kunnen en willen helpen. 
 
4d. Typcursus 

• Op centrum zijn ze gestart in 7 en 8. Iedere dag wordt er geoefend. Wordt best lastig 
gevonden.  

• Of Rijsoord is het nog niet duidelijk of er is gestart. Wordt nagevraagd. 

• Vanaf groep 5 wordt met Chromebook gewerkt, maar daar moeten ze nog wegwijs 
worden in het computergebruik. Doel is om vanaf groep 6 hiermee te gaan starten. 

 
4e. Verkeersveiligheid 
Op centrum gestart met de werkzaamheden. De haal en wegmomenten zijn enorm 
chaotisch omdat er geen rekening gehouden wordt met elkaar. Gelukkig maar 1 week 
afgesloten. De lichtjes worden in de kerstvakantie geplaatst mits het niet gaat vriezen.  
 
4f. Coronamaatregelen 

• Linda vraagt hoe de school de controle gaat uitoefenen op het 2x per week zelftesten. 
De maatregelen worden opgelegd via de overheid en kan de school geen invloed op 
uitoefenen. Alles is een dingend advies en geen verplichting. Er kan daarom niet op 
gehandhaafd worden.  
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• Wat zijn de afspraken rond het dragen van mondkapjes? Volwassenen worden erop 
aangesproken en zijn mondkapjes verplicht. Kinderen kunnen niet verplicht worden. 
Wel is de afspraak bij de bovenbouw bij verplaatsing mondkapjes dragen.  

• Zelftesten zijn nog niet afgeleverd. Vraag hoe deze aan te bieden. Voorstel 2 testen 
meegeven met een schrijven erbij dat ze weer nieuwe mogen halen wanneer ze op 
zijn en via Parro een bericht dat de mogelijkheid er is om een test op te halen bij 
school. 

 
4g. Studiedagen 
25 oktober in kinderboekenwinkel De Kleine kapitein. Er werden boeken aangeprezen en er 
mochten boeken uitgezocht worden. In de middag aan teambuilding gewerkt met een 
quizmaster.  
 
4h. Feestdagen 

• Sinterklaas anders ingevuld. Gekozen om geen Sinterklaas uit te nodigen omdat 
externe i.v.m. de maatregelen niet welkom zijn. Wel Pieten in de schatkamer vanuit 
de OR. 

• Kerstbrief is ontvangen. Gekozen voor een kerstontbijt wat vroeger, omdat er 
rekening wordt gehouden met een week extra kerstvakantie en de dag erna foute 
kersttruien dag. 

• OR zorgt nog voor aanvulling voor de kinderen die wat minder hebben meegebracht. 
 
4i. Nieuwe gezichten op school 
Worden via de nieuwsbrief voorgesteld. Eenmalig op de jaarplanning op de 1e en 3e 
vergadering van het jaar. 
 
4j. Communicatie (website) 
Nieuwsbrief wordt positief ontvangen, informatief, mooi opgemaakt, niet te lang. Wellicht dat 
informatie per klas alleen naar de ouders via Parro. Jenice koppelt dit terug naar de 
nieuwsbrief opstellers. 
 
4k. Vanuit de GMR 
Volgende week pas de GMR-vergadering. De begroting wordt besproken. 
Promotiefilmpje wordt gemaakt om de vacatures te vullen. 
Diverse vacatures. 
 
4n. Voor de nieuwsbrief 
Nieuwe foto met verwijzing naar de website Linda. 
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5. Rondvraag 
➢ De volgende vergadering valt midden in de werkweek, is dat voor iemand een 

onhandig moment? Nee geen probleem. 
➢ Langere schoolvakantie al meer over bekend of ook pas na de persconferentie. Pas 

na de persconferentie 
➢ Vraag van Anja. De wens is er om een techniek schuur voor Rijsoord. Anja is op 

zoek gegaan om via de Rabobank een subsidie aan te vragen, maar met de huidige 
contactmogelijkheden is dat niet te achterhalen. Weet iemand hier andere ingangen. 
Er worden wat ouders genoemd. Verzoek om hierover na te denken of er andere 
mogelijkheden zijn. 

 
6. Besluitenlijst 

➢ Goedkeuring jaarverslag 
 

7. Actielijst 

    Datum Omschrijving Wie Deadline 

1 29-06-2021 Update websitetekst MR –  Linda Week 5 

2 29-06-2021 Professionalisering MR – 
verwachtingenlijstje  

Allen 15-02-2022 

3 28-09-2021 MR jaarverslag op de website zetten Johan Week 5 

4 07-12-2021 Start typcursus Rijsoord Jenice Week 5 

 
Volgende vergadering: 
15 februari 2022 

 
Overige vergaderdata: 
12 april 2022 
21 juni 2022 
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