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MR OBS De Piramide 
Verslag, actie- en besluitenlijst 
Datum 21 februari 2022 
Tijd 19.30 – 21.00 uur 
Plaats Locatie Centrum  

 

 

Aanwezig: 
Johan Straaten (teamlid/ voorzitter) 
Linda Schagen (ouder/ notulist/secretaris) 
Ylonka Zuidgeest (locatieleider) 
Jenice Böck (teamlid) 
Anuschka Buist (teamlid) 
Anne-Jet Verhoef (teamlid 
Krystle van der Valk – Hagoort (ouder) 
Nico Nouwels (ouder) 
Ruud van ’t Hoff (ouder) 
 

Afwezig:  
Lenny Wenink (ouder) 
Anja Leeuwenhoek (directeur) 
Ingrid de Meere (teamlid) 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Johan heet iedereen welkom, om te vieren dat we het predicaat Excellente school weer 
behaald hebben is er een gebakje als dank voor de inbreng vanuit de MR. 
 
2. Notulen 
2a. Goedkeuring notulen d.d. 07-12-2021 

    Datum Omschrijving Wie Deadline 

1 29-06-2021 Update websitetekst MR – 
mailadressen zijn clickable. Voortaan 
de notulen na goedkeuring naar Joost 
doorsturen om ze de website te 
plaatsen, en hiervan een melding in de 
nieuwsbrief. 

Linda Week 5 

2 29-06-2021 Professionalisering MR – zie 
agendapunt 4b-  

Allen 15-02-2022 

3 28-09-2021 MR jaarverslag op de website zetten – 
gedaan 

Johan Week 5 

4 07-12-2021 Start typcursus Rijsoord – gestart. 
Kijken of de ICT-planning nog past bij 
de huidige ontwikkelingen. 

Jenice Week 5 
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4. Lopende zaken 
4a. Passend onderwijs 

• Cito’s zijn allemaal gedaan, was een grote uitdaging met de vele besmettingen 
binnen de school. Ruud vraagt of we de trendanalyse van de resultaten mogen 
inzien. 

• Adviezen zijn gegeven aan groep 8. 

• Leerling tevredenheidsonderzoek vanaf groep 6 wordt digitaal uitgevoerd. 

• Oudertevredenheidsonderzoek dit jaar weer in de oude vorm van de enquête, ook 
online, na de Pasen. 

• Vanuit het jeugdeducatiefonds zijn diverse gezinnen ondersteund, denk hierbij aan 
zwemlessen, ondersteuning in thuisvoorziening, ed. Nog geld te besteden, ideeën 
zijn welkom. 
 

4b Functioneren MR 
Dit agendapunt schuift door naar het volgende overleg, i.v.m. te korte tijd om de interactieve 
opdracht goed uit te kunnen voeren. 
 
4c. Samenwerking OR – MR 
De volgende onderwerpen zouden we willen bespreken met de OR 

• Feedback van de ouders meer terugkoppelen aan elkaar, bijvoorbeeld de 
ouderbijdrage. 

• Terugkerende evenementen, een jaarplanning met de MR delen, zodat we kunnen 
bekijken of we verwachten dat er vragen vanuit de ouders kunnen ontstaan. 

• De OR meer als achterban gebruiken, omdat zij veel meer contact hebben met de 
ouders. 

• Meer inzicht krijgen in de bijdrage die de MR jaarlijks aan de OR doneert. Waar 
wordt deze aanbesteed en ziet de OR dit ook wel terug in het budget. 

Martine en Astrid uitnodigen voor de volgende vergadering, bij de uitnodiging ook de vraag 
neerleggen of zij bespreekpunten hebben. 
 
4d. Oudertevredenheidsonderzoek 
Zie passend onderwijs 
 
4e. Evaluatie schoonmaak 
De oudergelding kan momenteel niet oordelen over de schoonmaak van de school, omdat 
ze al een tijd niet meer in de school zijn geweest. Veel wissel, uitval en een duidelijkheid 
over de schoonmaakschema’s blijft dat de schoonmaakresultaten altijd ondermaats blijven. 
Johan vraagt na bij de GMR of het mogelijk/ geoorloofd is om zelf een schoonmaker in de 
arm te nemen. 
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4f. Verkeersveiligheid 
Lenny is bij het laatste overleg aanwezig geweest: 

• Er komt bij de Geerlaan een ontsluiting. 

• Er komt een flyer met een gedragsprotocol, deze wordt verspreid op school en ook in 
de wijk. 

• Verzoek neergelegd de Kiss and ride aanpakken, deze klopt nu niet bij Rijsoord. 

• De gemeente is bezig de bebording uniform te maken bij de verschillende 
basisscholen, zodat dit voor iedereen duidelijker wordt. 

• De flyer zou ook interessant zijn voor locatie Rijsoord. 

• Ter ere van de opening van het zebrapad in Centrum komt er binnenkort iemand in 
Zebrapak voor oversteeklessen. 

 
Aanvullende informatie ontvangen per mail van Anja d.d. 22-02-2022 

• De markering bij de fietspaden naast het zebrapad zijn bijgewerkt; 

• Tijdens de voorjaarsvakantie wordt er bij het zebrapad nog een lichtmast geplaatst; 

• Er is opdracht verstrekt vanuit de gemeente voor de oversteeklessen; 

• Op korte termijn worden alle bewoners geïnformeerd over het aanpassen van de 
verkeerscirculatie en het maken van de doorsteek aan de Geerlaan; 

• Er is nog geen concreet plan om eenrichtingsverkeer in te voeren bij Rijsoord. De 
gemeente gaat aan de slag met het inrichten van de schoolzones. Daarin zal het 
eenrichtingsverkeer (wel/niet) worden meegenomen. 

 
4g. Vacature MR 
Met het vertrek van Linda aan het einde van het schooljaar komt er een vacature vrij in de 
oudergeleding. Johan heeft een ouder op het oog voor de vacature vanuit de middenbouw. 
Ook de secretaris rol wordt met het vertrek van Linda beschikbaar. De MR kan ervoor 
kiezen om hiermee ook de voorzittersrol weer verkiesbaar te stellen. Wanneer iemand 
geïnteresseerd is in de rol van voorzitter of secretaris kan dit kenbaar worden gemaakt. De 
verdeling is ouder/ teamlid in de rol van voorzitter/ secretaris. 
De vacature wordt via Parro verspreid. Het liefst vanuit de onder- of middenbouw, zodat 
zittingstermijnen kunnen worden volbracht. 
 
4h. Excellente school 

• Dank aan de ouders die hebben bijgedragen. 

• Weinig predicaten afgegeven dit keer (20 PO scholen). 

• Door ons te richten op ontwikkelingsgericht onderwijs is het behalen van het 
predicaat een compliment voor het gehele team. 

• Predicaat is weer 3 jaar geldig. 
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4i. Verbouwingen 
Centrum: 

• Er zijn veel externe partijen in school ter ondersteuning. Hier is extra ruimte voor 
nodig. Nu is het idee om door verbouwingen meer ruimtes te creëren waarmee 
flexibele ruimtes ontstaan, met behulp van bijvoorbeeld verschuifbare muren. Ideeën 
zijn nu op papier gezet en ingediend bij de gemeente. 

Rijsoord: 

• Technieklokaal realiseren. 
Vraag aan de MR of er ook ideeën zijn om sponsoren/ crowdfunding op te zetten. Informatie 
wordt aangeleverd, zodat men ook ziet waar het om gaat en hoeveel er nodig is om het te 
realiseren. 
 
4j. Weeralarm 
Lenny vraagt of er niet eerder gecommuniceerd had kunnen worden dat de school gesloten 
werd op 18-02-2022. Donderdag avond was code oranje al afgegeven.  
School heeft intern de juiste stappen ondernomen en de juiste personen betrokken, zodra 
code rood is afgegeven. School heeft zelfs eerder de beslissing genomen dan dat er groen 
licht kwam vanuit het bestuur. Alle kinderen op Centrum waren op tijd thuis/ ondergebracht. 
Bij Rijsoord waren er nog wel enkele kinderen op de BSO. Hierop had school geen invloed, 
valt onder een andere organisatie.  
 
4k. Vanuit de GMR 

• Druk bezig met de werving van een nieuw bestuurslid. Er zijn kandidaten. 

• Strategische koers wordt besproken. 

• Vertrouwenspersonen worden besproken. 

• Arbeidsmarkt communicatie en taskforce lerarentekort staat op de agenda. 

• Ziekteverzuim, iets hoger dan gangbaar, maar verklaarbaar. 

• Nog vacatures open voor de oudergeleding en de leerkrachtgeleding, diverse 
kandidaten dus er volgen verkiezingen. 

 
4n. Voor de nieuwsbrief 
Vacature en vermelding dat de notulen en het jaarverslag op de website staan - Linda. 
 
5. Rondvraag 
Geen extra bespreekpunten. 
 
6. Besluitenlijst 
Geen besluiten. 
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7. Actielijst 

    Datum Omschrijving Wie Deadline 

1 21-02-2022 Notulen na goedkeuring op de website 
zetten. In de MR tekst een link naar 
het jaarverslag zetten 

Linda Week 12 

2 21-02-2022 Notulen nalopen of er geen informatie 
in staat wat in strijd is met AVG 
voordat deze op de website worden 
geplaatst 

Krystle en 
Linda 

Week 10 

3 21-02-2022 Trendanalyse CITO’s delen met de 
MR 

Ylonka Week 16 

4 21-02-2022 Martine en Astrid vanuit hun rol in de 
OR uitnodigen voor het volgende 
overleg 

Linda Week 10 

5 21-02-2022 Mogelijkheden inventariseren via de 
GMR voor het zelf regelen van een 
schoonmaker 

Johan Week 10 

6 21-02-2022 Vacaturetekst naar Ylonka voor Parro Linda Week 10 

7 21-02-2022 Nadenken over sponsoring 
verbouwingsplannen 

Allen Week 20 

 
Volgende vergadering: 
12 april 2022 

 
Overige vergaderdata: 
21 juni 2022 
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