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      Concept  Notulen  MR               8 april 2021 

Datum: 08-04-2021 

Tijd/ plaats PMR-vergadering volgens afspraak online via Teams account (kind) 
MR  start om 19.30 en rondt af om 21.00 uur via teams account (kind) 
Dick Rensen sluit hierbij aan ter informatie en vragen beantwoorden om 20.00 uur 

Voorzitter  Frederike 

Notulen Gerben 

Leden:  PMR: Imke de Klerk, Petra v.d. Graaf, Deborah Nolet 
LMR:  Loubna Ettaheri 
OMR:  Frederike Diersen, Gerben Voshol, Monique van Proosdij 
           
DIR Dick Rensen (bij agendapunten vanaf 20.00 uur). 

Afwezig Lid sectie VSO, Deborah Nolet, Monique van Proosdij 

Bijlagen   

Gast nvt 

 
 

 
Agenda Interne vergadering MR 
19.30-20.00 uur 

1 Opening en mededelingen 
 
De huidige Corona situatie wordt besproken. Over het algemeen is de 
situatie goed. De werkdruk van de onderwijsassistenten is hoog. Dit ook 
i.v.m. wachten op corona testen en hierdoor uitval van collega’s. Vanuit de 
AB blijkt voornamelijk de situatie op externe scholen niet altijd goed 
geregeld is. 
 
2 Verbeterplan medewerkerstevredenheid 
 
Het plan bevat veel punten over het VSO. Aangezien er nu niemand van de 
VSO in de MR zitten, zou het beter zijn als er iemand van de VSO aansluit 
bij de MR. Nu wordt het plan goedgekeurd voornamelijk vanuit de overige 
MR leden en niet vanuit de medewerkers uit het VSO (waar veel punten 
over gaan). 
  
3 Werkverdelingsplan 
 
Geen opmerkingen. 
 
4 Wvttk 
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Vanuit het exploitatieresultaat blijkt dat er een grote reserve is 
opgebouwd. De vraag vanuit het MR is of er zo’n grote reserve nodig is? En 
of er wat van dat geld gedaan kan worden? 

20.00 uur : Dick Rensen schuif aan. 
 
1 Opening en mededelingen 
 
Enkel geval van corona besmettingen, maar nog geen groepen naar huis 
hoeven sturen. Iedereen blijft voorzichtig en daar wordt ook over gepraat 
met elkaar. 
 
Onveilige situaties die worden geconstateerd binnen de DHS (ivm Corona 
maatregelen) kunnen gemeld worden bij de schoolleiding. 
 
Toezegging voor subsidie schoolkracht is goedgekeurd voor het Piramide. 
Deze 30.000 euro zal worden ingezet binnen de VSO.  
 
Levin (zorgleverancier voor school) is failliet gegaan. De vraag is wat er gaat 
gebeuren met de twee Levin medewerkers die nu op de Piramide werken. 
De financiering gaat in ieder geval voor dit jaar door en er komt een 
vervolg waarbij er meer vrijheid is vanuit school om zelf zorg toe te kennen 
binnen de school. Dit gaat in vanuit 1 januari 2021. 
 
De vraag vanuit de MR is of er dan nog meer (verschillende) mensen 
betrokken worden bij de zorg van een kind. Dit kan er inderdaad voor 
zorgen dat de inzet op school anders wordt dan thuis. Alleen als ouders dit 
regelen via de zorgaanbieder van school, hoeft dit niet noodzakelijkerwijs. 
 
Een oud leerling en een vader van een kind uit de SO zijn recentelijk 
overleden. Gecondoleerd met dit verlies en enorm veel kracht toegewenst. 
  
2 Verslag  
 
Geen opmerkingen. 
 
3 Verbeterplan medewerkerstevredenheid 
 
De uitwerking was lastig en daardoor is er binnen de teams onderling 
besproken. Het is een gemis dat er niemand vanuit de VSO aanwezig is 
binnen de MS. 
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4 Werkverdelingsplan 
 
Medewerkers die hebben gereageerd, zijn 100% positief voor het 
werkverdelingsplan. 
  
5 Wvttk 

 
Het positieve exploitatieresultaat komt door het uitgeven van het begrote 
hoeveelheid, maar er waren ook meer inkomsten. Hierdoor is de reserve 
toegenomen tot een ongewenst hoog niveau. Het idee is om deze reserve 
te gebruiken om te investeren in hulpmiddelen voor de leerlingen. 
Hierdoor komt de reserve over 2 jaar op een gewenst niveau. 
 
De vraag is of er vanuit de extra reserve ook voor “active floor” kan 
worden ingezet. Dit ondersteunt bewegend leren dat binnen de SO 
succesvol wordt gebruikt. Dit wordt overwogen. 
 
Er is een vacature voor een nieuwe ABer geplaatst. 
 
Vergadering van mei vervalt, de volgende vergadering is 10 juni. 

 

 

 
 
 

  
 

ADVIES 
 
 

  
. 
 

  
 

INSTEM 
                                                                            

 

 

  

 
 

Actielijst m.b.t. notulen  

 

Actielijst   
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Wie Omschrijving afspraken Wanneer 

PMR/Dick Werk Verdeling Plan 
 

Doorlopend 

   

Dick Op papier ouderbetrokkenheid + functie ouderraad organiseren.  

MR Punten die we terug willen vinden in het Jaarplan n.a.v. de evaluatie 
jaar ervoor: 

• Schoolstandaarden (in okt bespreekt de MT de 
onderwijsopbrengst/ in febr. vragen naar vorig schooljaar) is 
nu doorgeschoven naar 22 juni 2020 en wordt vanwege 
Corona doorgeschoven naar het najaar 2020). 

• Uitstroom so/vso (maximale potentie?). 
• Ouder betrokkenheid SPEERPUNT MR 
• Externe zorg inzet/ pgb SPEERPUNT MR. 
• Leerplanontwikkeling SO-VSO. 
• Sociaal emotionele ontwikkeling (schoolplan) 
• Besteding extra gelden werkdrukvermindering/ WVP. 
• Leerling betrokkenheid/ leerlingenraad. 
• Beroepsperspectief/ Stage plaatsen VSO/ Piramide Podium. 

 
 
 

Marion Vraagt bij de AOB na mbt rechtsgeldigheid van besluiten MR bij 
voortdurende vacatures MR onderwijspersoneel.  

< 18 juli 

Marijke Zet in overleg met met directie en Sjoerd MR bestanden over op 
Sharepoint.  

7 juli  

PMR/Dick Inzet externen Middin/Levin ondersteuning leren/ zorg 50/50 of 80/20 Doorlopend 

Dick Schoolstandaarden ivm Corona doorgeschoven van 18 mei naar het 
najaar 2020. 

Najaar 2020 

Allen Nadenken wie de secretaris taken op zich neemt: 
• Concept agenda opstellen met voorzitter en directie. 
• Concept agenda aanpassen 
• Bijlagen directie verstrekken aan MR leden 
• Agenda op de site laten plaatsen door Sjoerd 
• Tussendoor overleg met directie 
• Notuleren van vergaderingen en besluiten 
• Tussendoor contact houden met MR-leden. 
• Concept notulen aanpassen. 
• Definitieve notulen op site MR laten zetten door Sjoerd. 

Jaaroverzicht maken en op site MR laten zetten door Sjoerd. 

< 1e MR 
vergadering 
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Data 2020-2021 
PMR vergaderingen volgens afspraak op het SO Melis Stokelaan 
MR vergaderingen op donderdag van 19.30 – 21.30 uur  

Datum Voorzitter Secretaris Locatie 

9 september Frederike Gerben Teams 

8 oktober Frederike Imke Teams 

12 november Frederike Petra Teams 

10 december Frederike  Teams 

14 januari Frederike   

11 februari Frederike   

11 maart Frederike   

8 april Frederike Gerben Teams 

10 juni Frederike   
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