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            Notulen MR-spoedvergadering Corona               23 april 2020 

Datum: 23-04-2020 

Tijd/ plaats MR  start om 17.30 en rondt af om 20.00 uur via Teams 

Dick Rensen sluit hierbij aan ter informatie en voor vragen om 18.00 uur. 

Voorzitter  Frederike 

Notulen Marijke 

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

LMR:  Loubna Ettaheri 

OMR: Marion Schuurmans, Frederike Diersen, Gerben Voshol 

           

DIR: Dick Rensen (bij agendapunten met * vanaf 18 uur). 

Afwezig - 

Bijlagen  Draaiboek Onderwijs op 1,5 meter versie 22-04-2020 

Gast n.v.t. 
 

 

 

Agenda Interne 

vergadering MR 

17.30-18 uur 

Draaiboek Onderwijs 1,5 meter versie 22-04-2020 

*18 uur - Agendapunten vergadering met Dick  

Zie vragen hieronder 

 

*De voorzitter geeft namens de gehele MR allereerst de complimenten aan het gehele 

directieteam over de snelheid dit alles op papier te zetten en het docententeam en 

ondersteunend personeel hierin zijn meegenomen.  

 

Vragen aan en antwoord van de directie: 

1. Het protocol gaat uit van 100% school, nu snap ik dat gezien de populatie dat voor een deel van 
de leerlingen niet haalbaar is, aangezien die in de risicogroep zitten, echter nu is onderwijs op 
afstand nog steeds het uitgangspunt. Dat lijkt tegengesteld aan het protocol, kun je aangeven of 
dat een eigen keuze van de school is of wordt gesteund door ggd/rivm? 

Het is een 100% op onze doelgroep aangepast schoolprotocol. Het is in samenspraak opgesteld met andere 
LZ/LG scholen. De richtlijnen van GGD en RIVM worden gevolgd.  

2. Hoeveel tijd gaan kinderen nu naar school vanaf 11 mei? Gaat de groep die gaat, de hele week 
halve dagen? 

Vanaf 13 mei opent het SO zijn deuren, dus voor 6 werkdagen en nog niet voor de kleuters. Per dag 30 
leerlingen in de school. 60 lesuren op een dag.  In 3 shifts.  
Aanwezigheid is op vrijwillige basis deze 2 weken 20 en 21. 
Het VSO heeft een aanpak van 2 groepen leerlingen. De examenleerlingen en leerlingen die op schooltijd 
nodig hebben om tot schoolwerk te komen of vanwege sociaal emotionele omstandigheden.  

mailto:InfoMR@hmsdepiramide.nl
http://www.sovsodepiramide.nl/


    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 

 

3. De tijden zijn onlogisch, bijvoorbeeld van 12:00 tot 14:30 naar school. Hebben leerlingen dan eerst 
op school lunch en gaan daarna nog "even" les volgen?  

De bedoeling is dat de leerlingen 2,5 uur op school zijn in de ochtend of in de middag. En een groep online. 
Het is thuis dus aanpassen mbt etenstijd. 

4. Is er overwogen om conform het protocol de kinderen hele dagen te laten gaan, maar minder 
dagen om de logistiek en wisseling/beweging van mensen in school te beperken en ook het 
leerlingenvervoer te beperken? 

Alle mogelijkheden zijn overwogen. De redenering is de maximale veiligheid in de eerste paar dagen dat 
we opengaan. Omdat we verwachten dat het voor een langere periode nodig zal zijn en dit houdbaar moet 
blijven. Hele dagen betekend ook gym en buitenspelen en dat gaat nu niet. 
In de ochtend zijn er maximaal 3 groepjes van 5 en in de middag ook; dit is om kruisverkeer te voorkomen.  
We zullen met elkaar moeten groeien in de nieuwe logistiek en roosters. Als leerling A langer op school is, 
eet dit de tijd op van leerling B. 

5. In het protocol staat alleen temperaturen bij aanleiding, wat maakt dat school dit anders doet, 
zeker ook aangezien kinderen vaak geen koorts hebben bij Corona? Daarbij kan ik me voorstellen 
dat het voor kinderen raar is om zo school binnen te mogen. 

Het is een beschermingsmaatregel voor de zekerheid. Er spelen zoveel zorgen en vragen dat een leerling 
besmet kan worden of vice versa. Dit is een langere tijdsinvestering.  

6. Er zijn veel ouders met meerdere kinderen op school/op andere scholen. Wordt er op een manier 
rekening gehouden met het gelijktijdig gaan van die kinderen? 

Ja, dit is een van de insteken om contact op te nemen met ouders. 
7. Wordt er rekening gehouden met wat voor een kind de optimale tijd is om op school te zijn? 

Bijzondere wensen kunnen altijd overlegd worden aan de leerkracht/ teamleider. 
8. Wat is de reden om niet buiten te spelen?  

Zie 4. 
9. Mocht blijken dat er in een klas een aantal kinderen niet deelnemen aan het onderwijs op school 

ivm de gezondheidstoestand, betekent dit dan dat andere kinderen meer naar school gaan? 
In overleg met de leerkracht/ directie wordt gekeken wat mogelijk is. 

10. Voor zover bekend, is het dragen van mondkapjes en handschoenen niet aanbevolen. Sterker nog, 
verkeerd gebruik van mondkapjes en handschoenen kunnen zelfs de kans op besmetting 
vergroten. Waarom wordt dit dan verplicht gesteld voor medewerkers? 

Alleen de zorgprofessionels van Florence en Levin dragen het bij de persoonlijke verzorging. Zij werken 
volgens protocol mbt gebruik 3 uur en op/afzetten. 

11. Voor welke medewerkers wordt het eigenlijk verplicht gesteld; alleen de ontvangst mensen die 
temperaturen of ook alle fysieke verzorging op school? Voor wiens feitelijke bescherming? 

Zie 10. 
12. Er wordt aangegeven dat als er geen mondkapjes zijn, kinderen die niet zelfstandig naar de WC 

kunnen niet naar school mogen gaan. Vind ik een raar advies voor speciaal onderwijs dat er juist 
moet zijn voor deze groep leerlingen. 

Geen middelen vanuit het regionaal verdeelcentrum betekend geen kind ontvangen. Dit is het besluit van 
het crisisteam (directie+ schoolarts/verpleegkundige). 

13. De lessen in het VSO zijn meestal 1 op 1 ipv groepslessen, wat is de reden? 
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Alle lessen door laten gaan vergt een opbouw en afspraken waar de leerlingen zich ook aan moeten 
houden. Het is soms moeilijk voor leerlingen, ook vanuit hun ziektebeeld om tot leren te komen via 
onderwijs op afstand in de groep. Zeker als ouders het ook moeilijk hebben en geen ondersteuning kunnen 
bieden. De docenten proberen het wel. Dit is ook een reden dat we leerlingen op school willen zien; niet als 
sanctie. 
 
Vanuit de PMR wordt aangegeven dat sommige leerlingen in de bovenbouw nog nooit zo hard hebben 
gewerkt en echt hun voordeel halen uit het onderwijs op afstand. Hun idee is om onderwijs op afstand te 
blijven inzetten; frequente en korte contacten. En geen vervoerbewegingen nodig. 
 

 

19 – 19.30 uur Intern MR-overleg  

 

  

 

ADVIES 

Draaiboek 22/4 

JA    

Komende vergadering 18/5 is een mooi moment om de fasering te evalueren; 

• Corona blijft een agenda punt 

• Graag zo snel mogelijk uitbreiding van lesuren 

• Veranderingen en aanpassingen graag zo spoedig mogelijk 

doorgeven aan de MR te voorbereiding van de vergaderingen. 

• Zodra er nieuwe taken zijn nav deze Corona crisis dit beschrijven en de 

functionaris hierbij benoemen. 

 

De MR adviseert positief op de ingeslagen weg in week 20 en 21 volgens het 

Draaiboek Onderwijs 1,5 meter versie 22-04-2020.   

 

 

 NEE  nvt 

 

INSTEMMING 
 

JA   nvt  

 

 NEE  nvt 

 

De taakverdeling onder het personeel (beleid) van de school is nog niet 

gewijzigd (IR-P) 

Het beleid voor het leerplan is nog niet gewijzigd (IR volledige MR). 

 

 

 
 

Actielijst m.b.t. notulen  
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Actielijst   

Wie Omschrijving afspraken Wanneer 

PMR/Dick Werk Verdeling Plan 

 
Doorlopend 

PMR/Dick 

 

Inzet externen Middin/Levin ondersteuning leren/ zorg 

50/50 of 80/20 

 

Doorlopend 

Dick Op papier ouderbetrokkenheid + functie ouderraad 

organiseren. 
< 22 juni 

Marijke Jaarverslag 18-19 < 30 maart 

   

Allen Lezen van de informatie uit de MR-basiscursus map. <18 mei 
 

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. 

• 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. 
 

 

 
 

Voorstel 2019-2020 

PMR vergaderingen volgens afspraak op het SO Melis Stokelaan 

MR vergaderingen op maandag van 17.30 – 20 uur  

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  

 

 

 

 

 

 Marijke 

Steenwijklaan    

• Kennismaken MR leden-data MR -Tijden MR 

• presentatie website (Erwin) + foto iedereen. 

• Voorzitter (ouders…?) 

• Stemming…Loubna leerlingstatuut.)  

• Ouderbetrokkenheid.           
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Frederike 

• 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 

 

AOB-

workshops MR-

basis 

10 februari en 

 2 maart  

Saskia van 

der Schaaf 

 

   Steenwijklaan                                        

   10/2 Tijdens MR-vergadering. 

      3/3 Extra bijeenkomst. 

9 maart 2020  

 

 

Frederike 

Marijke 

Steenwijklaan                                            

1. WVPconcept 2020-2021 WVP =IR-P 

2. Uitkomst tevredenheidspeilingen  

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

4. Oudertevredenheid; in maart. Hoeveel mensen 

gereageerd? 

Vanuit 13 januari 2020 is doorgeschoven. 

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

10. Leerlingenstatuut 2019-2021. 

11. Onderwijstijd IR-O 

12. Schoolstandaarden/ onderwijs opbrengsten 

evalueren 

 

   

18 mei 2020  Marijke Steenwijklaan          
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Frederike 

1. WVP  2020-2021    = IR-P met besteding gelden 

werkdrukvermindering. 

2. Leerling statuut 

3. Bemensing MR 20-21; verkiezingen 

4. Onderwijstijd 

5. Onderwijsopbrengsten 

 

                                        

                                        

22 juni 2020  

 

 

 

Frederike Marijke 

Steenwijklaan               

1. Jaarkalender/Speerpunten MR 

2. Schoolgids = IR-O 

3. Ouderbijdrage 

4. Schoolstandaarden 

Juli?  

 

 

                                               ? 
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