
    Medezeggenschapsraad

        

 
 

 

     

   

                                VSO Piramide College    Steenwijklaan 30          -   2541 RL   Den Haag   -   T: 070 218 13 07

   

                                SO De Piramide               Melis Stokelaan 1189   -   2541 GA Den Haag   -   T: 070 366 65 87

  

                                E: InfoMR@hmsdepiramide.nl      W: www.sovsodepiramide.nl 

 

  Notulen  MR               14 oktober 2019 
Datum: 14 oktober  2019 

Tijd / plaats PMR vergadering volgens afspraak op het s.o. 
MR  start om 19.00 en rondt af om 21 uur; op de Steenwijklaan 30 Den Haag 

Dick Rensen sluit hierbij z.n. ter informatie en voor vragen aan om 20 uur. 

Voorzitter  Frederike 

Notulen Marijke 

Leden:  PMR:   Erwin van Crugten, Marijke Princen, Tineke Erberveld 
LMR:    Loubna 

OMR:  Marion Schuurmans, Frederike Diersen, Gerben Voshol 
           
DIR Dick Rensen (bij agendapunten met *). 

Afwezig - 

Bijlagen  1. Digitaal Veiligheidsplan (V)SO De Piramide 2019-10-07 
2. Begroting ouderbudget 2018-08-30 

3. Begroting ouderbudget 2019-10-03 
4. Afrekening ouderbudget 2019-10-03 

5. Concept jaarplan 2019-10-03 
6. Protocol voordeurbeleid SO De Piramide 

 

 
Agenda Interne 

vergadering MR 

 Opening 
− Welkom. Kennismaking en welkom. 
− Vaststellen agenda.  
- Aanmelden rondvraag. 
− Aanmelding mededelingen. 
− Notulen van juni 2019 goedgekeurd. 

 
Mededelingen Dick;  

• 11-22 nov oudertevredenheid onderzoek   
• 6 nov. school dicht ivm staking. 
1.  

 

Rondvraag. 
• MR bijscholing op andere school is ingezet op 1600 euro voor de gehele MR inhouse. 

Navragen hoe / wat.  
 

Vergader punten MR 

1. Voorzitterschap MR volgend jaar. Dit neemt Frederike op zich, direct al vanavond. 
2. Leerling MR lid Loubna; zij zit ook in de leerlingenraad.     
3. Jaaragenda opstellen, data en tijd MR vergaderingen 2019-2020 (zie voorstel onderaan). 

MR Speerpunten dit jaar; ouderbetrokkenheid-Inzet Externen voor ondersteuning bij het 
leren; Levin is alleen zorg. Middin is voor het 1 op 1 begeleiding. 50/50 zorg/onderwijs door 
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assistenten blijkt niet haalbaar; bij de kleuters is de verhouding zelfs 80/20. Apart 
agenderen volgende MR vergadering. 

4. Veiligheidsplan als wijzigingen aan de orde zijn (stuk Dick). MR Jaarverslag 2018-2019 nog 
maken door Marijke. 

5. OMR begroting; besproken met Dick omdat er geen ouderraad is. Betalingsverkeer ING 
doorgehaald (nu betalingen via schoolbestuur) daarnaast het so verzoek om meer geld 
uit te trekken voor het Sinterklaasfeest = uitruil. Er is geld over; wat hier mee gedaan zou 
kunnen worden is voor een ander gesprek. Vanuit het schoolplan wordt de ontwikkeling 
van ouderbetrokkenheid aangepakt; na dat gesprek ook de besteding budget 
bespreken. Er moet een verantwoorde manier voor worden gevonden, het moet gaan 
naar de leerlingen. Er zijn acties om een OR formeel te regelen. Op het so zijn nieuwe 
manieren gevonden b.v. klassenouders in en losser verband, met korte dingen.  
In november komt weer een ouder tevredenheidsonderzoek voor ouders so / vso; 
misschien daaruit ook weer meer betrokkenheid van ouders. Geld kan hier ook voor 
gebruikt worden. Klassenouders / app groep. Bij een algemene oproep is de ervaring dat 
er een kleine groep reageert. Daarom nu loswoel fase en in kleiner verband ouders leren 
kennen en vragen om te helpen. Ook de klankbord is 2x bij elkaar geweest om mee te 
denken mbt het Schoolplan. INSTEMMING OMR wordt gegeven; totaal kosten 25 euro 
minder.  

6. Voordeur beleid; het papier is voor het SO opgezet. De receptie wordt betaald door Witte 
Vogel en De Piramide (en Middin). Als de spits voorbij is zijn zij goed in staat te bezien wie 
binnenloopt. Op slot gaan is niet haalbaar ivm het vele heen en weer gaan; alleen als de 
receptie niet bemand is. Er is geen duidelijkheid mbt de afsluiting van de deur naar de 
brug naar Basalt. 
Om de deur van het VSO op gezette tijden dicht te gaan doen is een technische 
voorziening nodig. Er wordt nu gewerkt per telefoon die de knop aan / uit kan zetten. 
Afstemmen met Viertaal is hierbij ingewikkeld  

7. Het blijkt dat leerlingen zonder toestemming het schoolplein verlaten in de pauze, zonder 
toestemming ouders. 
School is aanspreekbaar en er is pauzewacht. Dit zal iets moeten aanscherpen. Dick kaart 
het bij de teamleiding aan.  TIP in begin van elk schooljaar opnieuw dit contract 
aanbieden ter ondertekening. 

8. Jaarplan (vanuit schoolplan 2019 t/m 2023) De werkgroepenstructuur wordt wat 
losgelaten; nu gestart met werkwijze naar jaarschijven; kleine groepjes collega’s; leraren, 
ouders gaan samen iets maken en weer breed uit leggen. In kleine stapjes met een aantal 
studiedagen en uren daar rondom heen wordt dit uitgevoerd. Dit is een doorlopend 
schema; het jaarplan is de kapstok.  

9. Oudercontacten; 4 collega’s zullen na het oudertevredenheid onderzoek evt. samen met 
OMR een plan uitwerken.  

10. Stageplaatsen; het beleid hierop is 2 jaar geleden uitgebreid bekeken ivm de uitstroom 
Arbeid. Het gaat om praktijkervaring en de leerstof afstemming hierop.  Het 
leerstofaanbod is strakker getrokken, er is een interne stage  en een  externe stage waarbij 
een  competentiemeter wordt gebruikt. Wat betreft het Piramide Podium; komende 
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woensdag vindt een hoorzitting Piramide Podium plaats ivm financiën.  Er zijn (nog) geen 
leerlingen die geen praktijkervaring kunnen opdoen. Pas 1x is dat het niet gelukt. Stage 
ervaring wordt al een beetje opgedaan door mee te helpen met organiseren van b.v. 
Paasfeest.   
Het onderwijsaanbod veranderd; op het VSO is een beroepsperspectief; ICT, ontwerpen, 
boekhoudsfeer, ontwikkelingskant is relevant.  
Leerlingen willen echter niet altijd ICT, en ook niet horeca. Als ze ook geen eigen 
stageplaats kunnen vinden (via netwerk thuis) kan het zijn geen stageplek te vinden van je 
voorkeur. Je kunt echter altijd aan je werknemersvaardigheden werken overal. Het is wel 
okay als je zelf een stageplek zoekt; in het 3e jaar = begeleide stage. In 4e jaar mag het 
helemaal zelfstandig. Aankaarten met de stage begeleider. APART agenda punt maken. 

11. Veiligheidsplan; online instrument DHS (Instemmingsrecht MR goedgekeurd met vragen 
mbt open brug/doorgang Basalt).  
Dit is wettelijk verplicht; uit dit instrument komt automatisch een actielijst rollen. Als er iets 
veranderd in de tekst brengt Dick het weer terug bij de MR.  
Punt 1.3 - 46%; cijfers komen uit de peiling sociale veiligheid welke recent is geweest. De 
punten liggen nu in de teams; samen praten + verbeterpunten opstellen. Vanuit 2017 zijn 
de verbeterpunten opgepakt. De MR krijgt de rapportage soc. veiligheid so-VSO en komt 
dit punt weer terug. 
Punt 1.4 evalueren is nog niet zo krachtig op school (in cyclus) zijn we nu met elkaar aan 
het opbouwen. 
Punt 1.5 Schoolregels leerlingen statuut VSO en kapstokregels SO.  
Punt 6.1 Het Piramide College is de SCOL doelen aan het opnemen in het OPP samen met 
leerlingen en ouders. Al deze punten zijn “work in progress”.  
Punt 7: dit moet worden ingevuld ook al is het niet van toepassing, anders draait het 
systeem technisch niet door. Het is een schaal van 1 op 5.  

 
Punten om volgend schooljaar 19-20 op terug te komen via Jaarplan: 

• Schoolstandaarden  (okt MT onderwijsopbrengst /dec. Febr. Vragen vorig schooljaar) 
• Uitstroom so/vso (maximale potentie? 
• Schoolplan-jaarplan-OPP (najaar verdiepen) 
• Betrokkenheid ouders 
• Externe zorg inzet 50/50 en 80/20? 
• Leerling betrokkenheid 
• Voorstel versterking MR dmv gelden DHS 
• Beroepsperspectief / Stage plaatsen VSO / Piramide Podium 

 

 

18.00 * 

Agenda punten 
met Dick. 

Veiligheidsplan wijzigingen? 
 
 

ADVIES 

 

JA  
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 NEE  
 

INSTEMMING 
 

JA Begroting 2019-2020 door OMR 
JA Veiligheidsplan SO door MR (wel nog vragen mbt toegankelijkheid brug 
van/naar Basalt) 

 NEE  
 

 
 

Actielijst m.b.t. notulen  
 

Actielijst   

Wie Omschrijving afspraken Wanneer 

PMR/Dick WVP 
 

Doorlopend 

Dick Op papier ouderbetrokkenheid + functie ouderraad 
organiseren. 

< 26 november 

MR Onthouden tijdens jaar 2019-2020: 
• In Mei schoolstandaarden bespreken 
• Het terugvinden van besproken punten in het 

Jaarplan. 
• Ouder betrokkenheid (speerpunt MR) 
• Externe zorg inzet/pgb (speerpunt MR) 
• Werkdrukregeling besteding gelden 
• Verhouding leerlingen /personeel – inzet PGB 

ouders (speerpunt MR-begroting). 
• Leerplan ontwikkeling so/vso (schoolplan). 
• Soc.emo. ontwikkeling (schoolplan) 
• In oktober MT+; onderwijsopbrengst /standaarden  

evalueren. In dec/febr vragen stellen mbt vorig jaar. 
 

 
 
 

Dick Toezegging ontvlechting ZOCO/IB teruggedraaid zodra de 
taakomschrijving is beschreven nu(tijdelijk) onder Dick? 
M&O dus toestemming MR Zie mail PMR dd. 15/10/19  

Nog niet 

afgerond  

Marijke-Erwin K-schijf-MR administratie / nieuwe site MR notulen < 1 december 

Marijke Jaarverslag  

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

Doorlopend 

Loubna Stages VO  
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Voorstel 2019-2020 

PMR vergaderingen op maandag 16.30 – 17.30 uur 
MR vergaderingen op maandag 17. 30 – 19.30 uur (indien nodig tot 20.00) 

Datum Voorzitter Secretaris Locatie 

9 september  

Marijke 

Steenwijklaan                
Door ziekte etc. waren 3 personen aanwezig; gecanceld. 

• Ouder info avond 16/9 Erwin/Tineke so en Marijke vso 

14 oktober  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Frederike Marijke 

Steenwijklaan    
• Kennismaken MR leden-data MR -Tijden MR 

• presentatie website (Erwin) + foto iedereen. 
• Voorzitter (ouders…?) 
• Stemming…Loubna leerlingstatuut.)  

• Ouderbetrokkenheid.           
• Statuut & MR reglement=IR elke 2 jr. Hoort eigenlijk in 

juli; nu verlaat; weer in juli 2021. 
• Jaarplan te bespreking =IR (jaarlijks voortgang) 

• Veiligheidsplan (=IR) 
• Voordeurbeleid VSO  (en SO = vraag PMR) 
• Begroting ouder budget (OMR). 

25 november  
 
 

 
 

 
 

Frederike Marijke 

Steenwijklaan                
1. Begroting=AR 
2. Externe inzet assistentenwerk 50/50 en 80/20 
3. Beroepsperspectief / Stage plaatsen VSO / Piramide 

Podium. 
4. Bijscholing MR 

 
 

13 januari 2020  
 

 
 

 
 
Frederike Marijke 

Steenwijklaan                
5. Prof.beleid (Jaarplan = IR-Pers (schoolplan)                

6. Leerlingenstatuut 2019-2021 
7. Onderwijstijd IR-O 

8. Schoolstandaarden / onderwijs opbrengsten 
evalueren 

 

Februari  
 

                                            ? 
 

9 maart 2020  

 Marijke 

Steenwijklaan                                            

1. WVP 2020-2021 WVP =IR-P 
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Frederike 

2. Uitkomst tevredenheidspeilingen  

3. Jaarverslag-rekening-inkoms. info <1/7        

April?  

 

 

                                              ? 

18 mei 2020  
 

Frederike Marijke 

Steenwijklaan         ??       
                                        

                                        

22 juni 2020  
 

 
 

Frederike Marijke 

Steenwijklaan               
1. Jaarkalender / Speerpunten MR 

2. Schoolgids = IR ouders 
3. Ouderbijdrage 

4. WVP?? 

Juli?  
 

 
                                               ? 
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