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1. Opening en mededelingen
Cathy heet ons welkom op de 1e MR vergadering in deze setting
2. Ingezonden stukken
Geen ingezonden stukken
3. Notulen afgelopen vergadering
Geen notulen
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4. Verkiezing nieuw lid oudergeleding
Er wordt een verkiezing uitgeschreven door Cathy Goose, zodat de oudergeleding in
de MR uit kan breiden. Het liefst 1 ouder erbij . Cathy hoopt voor de volgende MR
vergadering een aantal namen van ouders te hebben die in de MR plaats willen
nemen. In de volgende vergadering zal er dan ook worden gestemd welke ouder het
gaat worden. Cathy houdt ons op de hoogte.
5. Introductie nieuw MR lid leerling geleding
Charlotte van Diem wordt het nieuwe MR lid (leerlinggeleding). Zij zal er de volgende
vergadering ook bij zijn.
6. Inventarisatie speerpunten MR 2015-2016
Een aantal punten willen we standaard in de eerstvolgende vergaderingen terug
laten komen en bespreken :

-

Nieuwbouw SO en VSO :
-

-

-

Zodra er begonnen wordt met het bouwen van de SO gaat er het 1 en ander
veranderen qua schoolvervoer om de veiligheid van de kinderen te
bewerkstelligen. De kinderen zullen hierdoor op 2 verschillende plekken bij
school af worden gezet. Graag zouden we hierover in gesprek willen blijven
zodat het ook daadwerkelijk veilig blijft voor de kinderen.
Vraag Angela : Hoe zal de verdeling van de gymsectie zijn als SO en VSO
apart gaan.
hoe zal de directie eruit gaan zien als het SO en VSO apart gaan en als Ben
einde van dit schooljaar stopt ivm pensioen. Hiervoor Peter v.d Bor
uitgenodigd in de vergadering.

Expertise centrum :
- Janny Vinke (ambulant begeleidster) zal ons op de hoogte houden rondom
de ontwikkelingen van het expertise centrum. Er wordt op het moment een
brochure gemaakt waarin hun expertise geprofileerd wordt Voor de
herfstvakantie zal deze brochure klaar zijn en kunnen wij een kijkje nemen.

-

Ingezonden stukken van de directie :
Iedere vergadering zullen de ingezonden stukken die vanuit de directie
komen besproken worden.

-

Digitale omgeving Piramide :
De digitale omgeving van de Piramide is erg verouderd.
Als we denken over het verbeteren van de digitale omgeving wordt er gedacht
aan :
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- WIFI moet goed geïnstalleerd zijn in de nieuwbouw
- Magister wordt niet of nauwelijks gebruikt door de leerlingen. Magister is
juist een belangrijk hulpmiddel voor het VSO vanwege leerlingen die b.v veel
ziek thuis zijn en dus gebruik kunnen maken van Magister,zodat ze betrokken
blijven bij schoolactiviteiten. De leerlingen moeten beter begeleid worden in
het gebruik maken van Magister. Ben wordt hiervoor uitgenodigd in de
vergadering.
- Ook voor ouders is het prettiger als ze niet iedere keer informatie op papier
krijgen,maar digitaal. Bijv. de nieuwsbrief, jaarkalender met belangrijke data
enz. Gedacht wordt aan schoudercom. Dit is hetzelfde idee als Magister ,maar
dan voor de communicatie tussen ouders en medewerkers van de Piramide.
- Cathy Goose en Petra Verhage zullen op de Piramide site de MR site aan
gaan passen en ‘up to date’ maken. Ook deze is verouderd.

-

Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) :
Er gaat het nogal wat veranderen m.b.t indicaties leerlingen ivm passend
onderwijs. Verwijzing informatieavond Ben en Peter.
De indicaties heten tegenwoordig toelaatbaarheidsverklaringen. Ouders uiten
hierbij hun zorgen. Sommige ouders zijn bang dat hun kind van school af zal
moeten (als de TLV afgewezen wordt) terwijl er veel expertise op de Piramide
aanwezig is. De leden van de MR vinden het hierbij belangrijk om de kwaliteit van
de Piramide te waarborgen en te blijven controleren. Er wordt gedacht aan b.v
tevredenheidsonderzoeken met name richting de ouders. Ook wordt er door de
MR leden nog eens kritisch gekeken naar het schoolplan. Wat is het beleid hierop
en hoe wordt het gestuurd.

7. Rondvraag :
Cathy Goose vraagt zich af of de MR leden geïnteresseerd zijn in een cursus MR die
gegeven wordt door iemand van de vakbond. Wat zijn de rechten en plichten van de
MR. Hier wordt mee ingestemd,dus zal er binnenkort iemand uitgenodigd worden.
8. Actielijst
Datum
22-9-‘15
22-9-‘15
22-9-‘15
22-9-’15
22-9-15
22-9-‘15

Actie
Iemand van de bond
uitnodigen MR cursus
Verkiezing uitschrijven
oudergeleding
Aanpassen tabje MR
Piramide site
Brochure expertise
centrum
Peter
uitnodigen/pensioen
Ben
Ben uitnodigen gebruik

Wie
Cathy Goose

Evaluatie datum
z.s.m

Cathy Goose

3-11-15

Cathy Goose en
Petra Verhage
Janny Vinke

z.s.m

Cathy Goose

3-11-‘15

3 -11-‘15
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maken Magister

9. Data MR vergaderingen Piramide Podium 17.30 uur-19.30 uur

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

22-9-‘15
3-11-‘15
8-12-‘15
2-2-‘16
22-3-‘16
17-5-‘16
28-6-‘16

