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  Notulen  MR               25 november 2019 
Datum: 25 november  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 Marion, Loubna 

Bijlagen  1. 2019-11-14 Concept Invest. begroting-meerjaren begroting 2020-

2023. 

2. 2019-11-15 Balans Kengetallen. 

3. 2019-11-17 Exploitatie overzicht 

4. 2019-11-16 Aantekeningen bij de begroting 

 
 

 

Agenda Interne 

vergadering MR 

 Opening 

− Welkom. Kennismaking en welkom. 

− Vaststellen agenda.  

- Aanmelden rondvraag. 

− Aanmelding mededelingen. 

− Notulen van oktober 2019 goedgekeurd. 

 

Mededelingen  

Vraag 3 en 5 zijn niet meer aan de orde en komen te vervallen. 

Rondvraag. 

- 

Vergader punten MR nav de bijlagen 

 

1. Begroting; Voor het meerjarig financieel beleid, besteding middelen heeft de MR AR. De 

fte’s in de begroting  is IR voor de PMR. De oudergeleding heeft advies recht bij een PMR 

IR. 

• Vergelijken is ingewikkeld mbt 2019. Het is geschreven in de nieuwe tool van DHS en de 

begroting 2019 is getalsmatig in deze nieuwe begroting opgenomen. 

• Algemene toelichting van Dick; wiebel formatie groeit enigszins, de uitgaven ook wat 

betreft uitbreiding leerlingen. In 2020 gaan we negatief afsluiten, daarna 2 jaar een 

positieve afsluiting. Voor het Piramide Podium is de subsidie gestopt. De Piramide draagt 
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per leerling meer bij aan DHS dan andere scholen, dat komt omdat het af te romen 

bedrag wordt bepaald obv de totale inkomsten van de school en De Piramide per 

leerling meer ontvangt gezien de zorgzwaarte. De directie blijft hierover in discussie met 

DHS. SWV-en Zuid-Holland zitten in de positieve verevening; in 2022 houdt dit op. Terwijl er 

wel een stijging is in het aantal leerlingen so-sbo. Mogelijk worden leerlingen lager 

geïndiceerd in de toekomst. De grootse populatie is “midden”” geïndiceerd. Hierover is 

een landelijke discussie gaande. Het tekort kunnen we dragen, er zijn 2 knelpunt-gelden 

aangevraagd bij DHS door de directie. 

 

• Waarschijnlijk is per 1-8- 2020 is een schaalsprong mogelijk bij de assistenten; we 

verwachten dat DHS het dan rond heeft. Er komt dan een schaal van 4 t/m 6. DHS gaat 

besluiten mbt de functie-beschrijving schaal 6, deze is gemaakt in concept, vastgesteld 

door DHS en doorgestuurd naar een extern bureau. Het DHS-bestuur gaat hier weer mee 

aan de slag. Dan komt het staan in het Functiebouwhuis DHS, evt. nog aanvullen met 

school specifieke regels. In welke schaal iemand wordt ingeschaald hangt af van 

opleiding-ervaring en beoordeling + beschikbare plekken. Een Leraar ondersteuner is 

schaal 7 (is al in 2020 geregeld). 

• 1000 euro voor MR bijscholing staat in de begroting. Het is nog niet bekend wat de 

benodigde kosten zijn. Wordt vervolgd met de invulling. 

 

• Formatie 

Op de vraag hoe wordt omgegaan met wisselende leerlingaantallen in relatie tot de formatie 

wordt aangegeven dat verkend wordt of het mogelijk is of formatie die op het vso aanwezig is 

ingezet kan worden op het so, dan wel formatie direct gekoppeld aan specifieke leerlingen en 

tijdelijke aanstellingen.  

 

• Reden waarom de subsidie voor het Piramide Podium niet is toegekend. 

Gemeente was dit al langer van plan. Dit was in 16/17 al aangekondigd en gerekt tot 2019. 

Bezwaar is aangetekend ook met leerlingen erbij betrokken. Gehoopt dat 2021 nog zou lukken, 

helaas het is afgewezen.  De gemeente vindt het niet hun taak-om een onderwijs voorziening te 

faciliteren. Dit moet uit reguliere bekostiging gedaan worden. De directie heeft een aanvraag bij 

DHS gedaan mbt de knelpunten pot, om een jaar te overbruggen. De andere knelpunten-pot  

aanvraag is voor extra formatie ivm 2 locaties; een extra formatieplek voor een verpleegkundige. 

Beoordeling volgt volgende week, 

 

Reserve zit op 12%  

• Detachering personeel? 

De uitgaven zijn fors lager dan volgend jaar. Dit zijn baten, verwacht dat er een ton zou komen. 

Een persoon is weggegaan en dus salaris weggevallen. Nog 1 collega nu gedetacheerd via DHS. 

Volgend jaar zijn de kosten hetzelfde als de baten.  
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Klacht Schoonmaak wc (assistenten maken zelf toiletten schoon). Er wordt minder uitgegeven 

dan hiervoor begroot. In de lokalen is het ook vies rond de Klassecontact robot.  

TIP: Locatie directeuren op de hoogte brengen van klachten. De Standaard begroting loopt door.   

 

•  Ratio leerlingen/ docenten/ assistenten; 50/50  

In de praktijk is er 100% zorg bij de kleuter groepen. Er zijn 2 externe partijen binnengehaald voor 

zorg (Florence verpleegkundige en Levin  en een aantal 1 op 1 ondersteuners ADL-zorg). 

 Wat in de praktijk gemist wordt is Levin die niet meer ingezet wordt op ma-di-woensdag; er is dus 

geen onderwijsondersteuning mogelijk die dagen. Assistenten zijn de hele dag als wc juf. Per 

januari staat Candice ook niet meer op de kleutergroep; in de hoop dat Jozee beter wordt.  Het is 

een schuifpuzzel; er is geen vervanging. Per januari 2020 komt uitbreiding. In het licht van de 

begroting denkt Dick dat het voldoende is. Agendapunt jan; PMR .  

Extra budgetteren fte’s; eerst binnen de formatie problemen oplossen. Het is niet mogelijk 

tegelijker tijd leraren/ onderwijs assistent uit te breiden. Er is nu ingezet op externe inkoop leraar WI 

VSO Piramidecollege wegens langdurige afwezigheid docent WI. 

Naast Candice is er nog 0,5 fte plaats extra mogelijk.  

De teamleider Assistenten heeft deze 0,5 fte in de begroting van volgend jaar nog niet ingevuld.  

In het VSO is ook meer hulp bij praktische lessen. 

 

Wel gaat Candice (gym assistent) 1 dag so, 1dag vso, 1 dag MBA, 1 dag BBB. Niet bij de kleuters. 

Dinsdag gaat Nicole naar so. Het streven is 50/50, hoe gaat Dick dit structureel doen? 

• Als een PGB-er ziek is, dan vangt de school dit korte tijd op. Voor langere tijd via ouders 

(hulp ouders). Dit beleid is nog niet helder voor de assistenten; bij problemen contact 

opnemen met de teamleider. 

 

• FTE’s groter dan vorig jaar; 1 fte t.o.v vorig jaar met dit hogere aantal leerlingen. 

 

2e jaar van groei, staat in verhouding met de groei van het aantal leerlingen volgens Dick 

• Er is een wiebelmoment: Bij het S.O. gaat 1 fte af, bij het VSO 1 fte erbij. Bij de assistenten 

2,5 fte erbij. 

 
2. Beroepsperspectief / Stage plaatsen VSO / Piramide Podium. 

Geen problemen meer.  

3. Bijscholing MR op andere school van 1600 euro voor de gehele MR inhouse. Navragen 

hoe /en wat – Frederike/ Marijke 

Nog niet uitgezocht 1000 in de begroting opgenomen dit schooljaar 19-20. 

4. Stage VSO – Loubna 

Geen vragen 

5. Voorstel overschot ouderbijdrage voor bordjes/beker aanschaf – Frederike. 

Overschot gebruiken voor aanschaf so bordjes etc. voor activiteiten ipv ouders spullen meegeven 

aan de kinderen. Inventariseren hoeveel nodig is?  Bestaat er een Klassen budget; nee, wel een 

afdelingsbudget. 
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 Hoog/laag tafel zand/water; omdat er geen ouderraad is. Digitale Ideeënbusje voor ouders; 

m.b.t. inzet van het 2266 euro overschot? 

 

De oudergeleding vraagt dit via Frederike aan de leerkrachten –  

SO/ Hanneke kan communiceren via Mijn school info – digitale ophaalronde. 

VSO; email naar alle VSO-ouders, in nieuwsbrief Loes. 

Tekst naar Hanneke/ Loes /Karin door Frederike  

Hanne Korevaar teamleider SO j.korevaar@hmsdepiramide.nl) en 

Loes Aarts teamleider VSO (l.aarts@hmsdepiramide.nl   

Karin Claassen administratie k.claassen@hmsdepiramide.nl met de vraagstelling. 

 

6. Mijn schoolinfo is niet gebruiksvriendelijk volgens ouders/OMR. Telkens Inloggen (in vergelijk 

met b.v. de app “Social school”). Je kunt dus niet snel op je telefoon kijken. Het Ouder 

tevredenheidsonderzoek komt eraan. Advies: Hierbij graag  rechtstreeks naar vragen. 

De keuze voor Mijn Schoolinfo is geweest vanuit DHS = GMR-zaak. 

 
Verdere ragen voor Dick vanuit de OMR: 

•  Nieuws berichten over overvolle klassen door tekort aan leerkrachten, speelt dat op De 
Piramide ook?  

Eerder waren de klassen niet groter dan 14 kinderen, nu soms wel. De druk is afhankelijk van het 

aantal kinderen dat zorg nodig heeft, rollers, looprek. Er is te krappe ruimte, jassen hulp, gym etc. 

Er is niet genoeg extra ondersteuning op wo/vrijdag bij Tineke en bij andere groepen…bij Imke en 

gym. De toekomstverwachting is dat de druk nog groter wordt van onderaf. 

Gemiddeld halen we volgens Dick de 14 leerlingen per klas niet. De beleving is een andere 

kwestie; omdat dit niet een gemiddelde is. Op het vso is een aantal uren/ jaartaak lesgeven niet 

gevuld. Op het SO in het plaatje staan 10-11 docenten 8 groepen plus de gym.  

• De Sintviering is op 4 december is ipv 5 december kan Dick toelichting wat de reden 

daarachter is. Redenen niet bekend; vragen stellen via schoolinfo. Dick weet het niet. 

Meerdere ouders hebben hier vragen over gesteld. 

Vragen vanuit de PMR: 

• In de Nieuwsflits nov. 19 wordt gesproken over 1e en 2e graads docentensalaris 

aanpassing ook voor betrokken 1e-2e graads AB-ers VO? 

Nog in onderhandeling CAO PO; PO-raad / Bonden. Wordt vervolgd. 
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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 * 

Agendapunten 

met Dick. 

Concept meer jaren begroting (zie hierboven). 

 

 

ADVIES MR 

 

JA, concept begroting meerjaren 20-23. Veranderingen  in het concept 

opnieuw via MR. 

 

 NEE  

 

INSTEMMING MR 
 

JA m.b.t. de fte’s in de begroting, met de opmerking de ratio 

personeel/leerlingen in de gaten te houden en de inzet assistenten 

zorg/onderwijs 50/50 te behouden, ook bij de kleuters. 

 

 NEE  

 

AGENDA PUNTEN 

13 Januari 2020 

• Verhouding assistenten zorg/onderwijs 

• Personeel/leerling ratio 

• Toekenning knelpunten pot aan vraag Verpleegkundige en Piramide 

Podium. 

• Versterking MR  

• Oudertevredenheidsonderzoek resultaten. 

• MT+ onderwijs opbrengst, Standaarden 

• Uitstroom so/vso; maximale potentie. 

• Betrokkenheid ouders; ideeënbus – inzet overschot ouderbijdrage. 

• WVP 

 
 

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. 
< 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). 

• Leerplanontwikkeling 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 < 1 december  

PMR/Dick Inzet externen Middin/Levin ondersteuning leren/ zorg 50/50 

of 80/20 
Doorlopend 

Loubna Stages VO Doorlopend  

   

   

   

   
 

 

 
 

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. 
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• 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                

7. Begroting=AR 

8. Externe inzet assistentenwerk 50/50 en 80/20 
9. Beroepsperspectief/ Stage plaatsen VSO / Piramide 

Podium. 

10. Bijscholing MR 

 

 

13 januari 2020  

 

 

 

 

 

Frederike 

Marijke 

Steenwijklaan                

11. Prof.beleid (Jaarplan = IR-Pers (schoolplan)                

12. Leerlingenstatuut 2019-2021 

13. Onderwijstijd IR-O 

14. Schoolstandaarden/ onderwijs opbrengsten 

evalueren 

15. Versterking/ bijscholing MR 

 

Februari  

 

                                            ? 

 

9 maart 2020  

 

 

Frederike Marijke 

Steenwijklaan                                            

1. WVP 2020-2021 WVP =IR-P 

2. Uitkomst tevredenheidspeilingen  

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

April?  

 

 

                                              ? 

18 mei 2020  

 

Frederike Marijke 

Steenwijklaan                
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22 juni 2020  

 

 

 

Frederike Marijke 

Steenwijklaan               

1. Jaarkalender/ Speerpunten MR 

2. Schoolgids = IR ouders 

3. Ouderbijdrage 

4. WVP?? 

Juli?  

 

 

                                               ? 
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