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De directeur heeft de noodzaak gezien dat er een nieuwe management- en organisatie
structuur moet komen op de Piramide. Er zijn hoofdlijnen op papier gezet met 2 opties (zie
notulen 10-10-2016) De PMR heeft besloten eerst de achterban te raadplegen, voordat zij
adviezen uitbrengen over de 2 opties. Hier is een concept advies uitgekomen wat 4 nov.
2016 via de mail naar de directeur is gestuurd.
De MR heeft besloten om een extra vergadering in te lassen. De MR vindt het nl belangrijk
om op 1 lijn te blijven functioneren tijdens het proces vernieuwde management-en
organisatie structuur, waarbij ook de oudergeleding van de MR betrokken blijft. Wat de MR
in ieder geval belangrijk vindt in de nieuwe structuur is :
-

Veiligheid op school gegarandeerd voor de kinderen
Draagvlak creëren onder het personeel.

Er is door de MR gekeken naar het proces van het inbrengen van de vernieuwde
management-en organisatie structuur. Er heerst op het moment op de Piramide een vrij
autonome cultuur, waardoor de leden van de MR het belangrijk vinden om dit proces goed te
sturen, zodat de vernieuwde structuur vanaf de basis goed van start kan gaan en waar een
goede gemeenschappelijke visie uit ontstaat (draagvlak personeel)
De leden van de MR hebben hun waardering uitgesproken voor het initiatief van de directeur
en de grote lijnen van het plan. Zij stellen het op prijs dat zij hun zorgen en vragen hebben
kunnen toelichten en dat zij met de directeur van gedachten hebben kunnen wisselen over
de wijze waarop deze zorgen weggenomen kunnen worden. Afgesproken is dat de adviezen
van de MR is vastgesteld (geen concept meer). De directeur besluit nu hoe hij het advies
verwerkt in het plan. De volgende fase van het plan wordt opnieuw aan de MR voorgelegd,
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zodat de MR zicht houdt op de verdere implementatie. In de volgende MR vergadering zal de
directeur bovendien terugkoppelen naar de MR.
De MR heeft aangegeven dat de nieuwe structuur in ieder geval niet in mag gaan tegen
juridische en cao-regels.

