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  Notulen  MR               18 mei 2020 

Datum: 18-05-2020 

Tijd/ plaats PMR-vergadering volgens afspraak online via Teams account (kind) 
MR  start om 17.30 en rondt af om 20.00 uur via teams account (kind) 

Dick Rensen sluit hierbij aan ter informatie en vragen beantwoorden 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 Tineke Erberveld 

Bijlagen  • Draaiboek onderwijs 1,5 meter                            versie 11-05-2020 

• Leerlingenstatuut conceptversie                         versie 24-04-2020 
• Concept WVP                                                        versie 25–04-2020 

Wat nog 14-5 volgt is de uitslag draagvlakpeiling personeel mbt Concept 
WVP. 

 

Gast Christa Netten; aspirant MR lid. 
 

 

 
Agenda Interne 

vergadering MR 
17.30-18 uur 

 Opening 
− Welkom. Geen aanvullingen Agenda. 
− Notulen van 9 maart 2020 en 23 april 2020. Goed gekeurd en 

vastgesteld. 
− Agendapunten: 
1. Stuk Tineke en Erwin; overzicht jaarplanning. 

Erwin en Tineke zijn hiermee bezig. 
2. Bemensing MR volgend schooljaar. 

Welkom Christa. Hoe zitten we verder? Erwin stopt volgend jaar. Hij heeft dit 
doorgegeven aan Hanneke. Erwin weet niet wie dit wil gaan doen vanuit het 
SO... Dus volgend jaar een vacature voor SO  en VSO.  
Tineke gaat door met de MR volgend jaar, de oudergeleding blijft en ook 
Loubna wil blijven volgend jaar.  
Marijke en Frederike maken een mail mbt MR vacature SO-VSO. 

3. Voorbespreking agendapunten met Dick 

Agenda punt 1; nog geen nieuw voorstel gekregen.  
M.b.t. het Leerlingestatuut; de laatste pagina bijlage II is niet besproken 
met de LLraad. 
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Verdere punten. 
Dit jaar kalender gemaakt; is dat 1 op 1 over te zetten? Erwin en Tineke 
pakken dit op zie boven.  Wie wordt de nieuwe secretaris volgend jaar? 
Niemand biedt zich spontaan aan.  Verslaglegging zou evt. kunnen 
rouleren.  We wachten op aanmeldingen SO-VSO. 
 
Volgende vergadering 22 juni vanaf 18.30 - 20.30 uur met vanaf 19 uur Dick 
erbij.  

18 uur Agendapunten MR vergadering met Dick *  
 
Mededelingen van Dick.  

• Hij heeft zojuist 2x mail m.b.t. uitslag Draagvlakpeiling en Resultaat vergadering verzonden. 
Aanpassingen in Draaiboek 

• VSO; week 22 examenweek na 2 juni openen voor ander leerlingen. 
• SO; volgende week 22. 
• Het Onderwijs was eerder vrijwillig; nu niet meer. Dus iedereen beschikbaar behalve als 

niet volgens RIVM-protocol.  
• 2e bolletje; Persoonlijke verzorging zorgmedewerkers handschoenen altijd verplicht, 

mondkapje niet verplicht. Als medewerker dit wel wenst dan toegestaan.  
• 3e bolletje temperaturen: iom de Witte Vogel mbt ervaring met hun leerlingen; iedereen 

die de school inkomt tempen. Geen compromissen. 
• 4e bolletje; SO week 20-21 beperkte openstelling op uitnodiging. Volgende week stap 

naar 3 hele dagen op school. In eigen klas. De woensdag uitroosteren. Vanwege 
gecontroleerde openstelling. Woensdag gebruiken om leerlingen thuis te ondersteunen 
die niet naar school komen. Ook omdat niet alle leraren inzetbaar zijn. Zodat 3 hele dagen 
goed kan gaan. Dan week 23 volledig opengaan.  

• Vorige keer geen buitenspelen/gym; wel gaan organiseren volgende week. Letten op 
kruisbestuiving verschillende klassen.  

• VSO: Er is vanuit de overheid wel een protocol VO, maar nog niet voor het VSO. 
Uitgangspunt is dat het niet veel zal afwijken mbt afstand. Week 22 zijn de examens. 
Onderwijs van andere leerlingen blijft op afstand. 2 juni opstart Piramide College voor 
iedereen. Het zal zijn met een beperkte bezetting; 5 leerlingen per lokaal. Lesprogramma 
van 2 dagen in de week. Niet zeker wo wel/niet. Alle leerlingen krijgen 2 dagen les op 
school. Ma-donderdag en di-vrijdag in groepjes van 5. Combinatie thuis en op school. Een 
ander karakter thuis= instructie en taken werken thuis. Aanwezigheid op school; verlangde 
instructie = werken onder begeleiding. Sport en bewegen. En sociale aspecten van 
school. Ook praktijklessen geboden. Dus complementair aan elkaar. Tot aan de 
zomervakantie. 

• Schoolverlaters en examenleerlingen; op afspraak naar school. Stageplek opstarten is nog 
moeizaam. 

• Uitgangspunt; wie niet op school hoeft te zijn, zoveel mogelijk thuis.  
• Externen en AB-ers in de school vanaf week 24. 
• Basalt in overleg logistiek opgang brengen mbt therapie. 
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• Hele dagen gaan werken is afhankelijk van regulier leerlingen vervoer. 
 
 
 

1. Aangepast Draaiboek onderwijs op 1,5 meter afstand d.d 11-5-20   IR-Personeel/AR-MR 

Vandaag tijdens het overleg MT-heropstart-onderwijs is bovenstaande voorstel besluit genomen; 
zie mededelingen van Dick hierboven. Aanvullingen vanuit de MR worden verwerkt in het vervolg 
draaiboek 18-5-20. 
 
Hieronder de verzamelde vragen vanuit de MR met antwoorden. 
 

• Wat werkte de eerste week goed en wat niet? 3 highlights graag. 
Goed; het SO heeft redelijk volgens plan kunnen werken. Er is veel tevredenheid bij personeel en 
ouders en een basis om uit te bouwen. Leerlingen zijn beperkt op school gezien. 
Op het VSO is klein gestart. Gericht aantal leerlingen waar zorg over was. Een aantal is gezien, 
een aantal niet (vrijwillig). Er was iets meer van gehoopt. Daarom is het vrijblijvende voorbij. De 
Studiewijzers en opdrachten zijn in opbouw; moet krachtig mee door gegaan worden. Wel fijn dat 
alle examenkandidaten zijn gezien. Er is volop medewerking alle partijen. Van de inzet van het 
vervoer is school niet zo gecharmeerd geweest. Hier is een bestuurlijk punt van gemaakt. Het 
vervoer is nu geregeld door andere vervoerder. 
 

• Hoeveel kinderen komen niet op school en met welke redenen? 
SO; 20 % niet op school geweest. 
VSO; alleen examenkandidaten hebben toegang tot school. 
 

• Hoeveel leerkrachten komen niet op school? 
Het is tot nu toe op basis van vrijwilligheid; de vervolg stap is iets strikter. De woensdag formatie is 
hiervoor bedacht (geen lessen op school op de woensdag op SO). Volgende week iedere 
leerling in eigen groep naar school en als het formatief goed gaat in week 23 vanaf 2 juni 
helemaal open. 
Waarom 3 ipv 4 dagen inzet? Dit levert niet 8 maar 6 groepen op school= overgang vanuit 
huidige situatie is hierdoor beter haalbaar. Minder druk logistiek. En minder kans om later terug te 
moeten draaien. 

• Vorige keer is al aangegeven dat online het beeld is dat het PO 100% opengaat, daar is 
op aangegeven dat daarbij onvoldoende rekening is gehouden met de populatie van de 
piramide. Het protocol lijkt echter breed afgestemd. Gaat De Piramide nu conform 
protocol 100% open en zo niet wat maakt dat dit protocol niet van toepassing is en wat is 
er nodig om wel 100% open te gaan? 

Zie antwoord hierboven; SO De Piramide gaat naar volledige openstelling in week 23. 
 

• Wordt bij de nieuwe invulling van de schooltijd rekening gehouden met schooltijden van 
broertjes en zusjes? 
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Als we over naar hele dagen zijn de schooltijden niet meer van invloed. Ouders moeten dit 
aankaarten. Het ene kind 2 dagen naar school en een ander kind 3 andere dagen kan. 
 

• We hebben een aantal ouders gesproken die allemaal aangeven dat halve dagen erg 
onhandig is. 

Antwoord hierboven. 
 

• Daarnaast wordt aangegeven dat er behoefte is aan meer tijd op school zowel vanuit 
ouders als kinderen. Hoe sluit de nieuwe invulling daarop aan? 

Antwoord hierboven. 
 

• Wat is het draagvlak WVP procentueel per afdeling; so/vso? 
Zie mail van Dick hieronder vandaag 18/5 om 18.10 uur. 

Over het WVP 2020-2021; 

De draagvlakpeiling heeft opgeleverd: 
AB: 7 x ja, 1 x niet helemaal duidelijk 

SO: 14 x ja, 1 x nee 
VSO: 7 x ja, 2 x nee 

OA: 5 x ja 
Ond: 5 x ja 
Over de werkdrukmiddelen. Ik heb van jullie (AB en SO) twee reacties gekregen: 

AB: bekostigen parkeerapp, reiskostenapp en verdere automatisering; 
SO: inzet RT; 

VSO: (loopt al: inzet Renate tot zomer), aanvullend voorstel mogelijk na teamoverleg 28 mei;  
OA: geen voorstel 

Ond: (loopt al: tijdelijke uitbreiding formatie administratie tbv overzetting Sharepoint), geen nieuw 
voorstel. 
 

• Is de leerlingenraad gekend m.b.t. bijlage II Leerlingen statuutschoolregels Teams en 
sancties? 

Het gehele leerlingenstatuut is recent door de leerlingenraad doorgenomen. Loubna weet echter 
niets over Teams gebeuren. De laatste dag voor de vakantie is door de leerlingenraad alleen 
gebruikt om iets leuks te bedenken. Er is dus niets bekend mbt bijlage II. Schoolregels mbt 
videobellen in Teams en Sancties.Sommige sancties  
 

• Wat zijn de NB gepaste maatregelen; er zijn leerlingen/klas die niet in beeld willen komen 
waardoor onderwijs niet goed mogelijk is voor bepaalde vakken. De sanctie; Niet 
meedoen aan de les is voor hen aantrekkelijk en geen sanctie.  

Er zullen door de locatie directeur gepaste maatregelen worden genomen (zie algemene 
schoolregels). 
 

• Ten aanzien van het VSO. Gaat deze per 2 juli volledig open? 
Zie draaiboek 18/5 dat net is verstuurd per mail. 
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• Is er een draaiboek voor school na 18 mei?  

Dit draaiboek 18/5 hebben we nu net per mail ontvangen en bespreken dit direct tijdens dit 
overleg. 
 

• In de versie die ik gelezen heb (11 mei) staat dat er 18 mei nieuwe beslissingen worden 
genomen. Aangezien we advies mogen geven, zouden we het prettig vinden om iig te 
weten wat er na 18 mei wordt besloten.  

Zie draaiboek 18/5 net ontvangen. 
 
2. Aanvullend beleid nav MT+ overleg vandaag 18/5 

Zie boven. Bij punt 1 
 
3. Leerling statuut 24-4-20    IR-Leerlingen/ MR-AR-  
   

Bijlage II; schoolregels videobellen in Teams is niet met hen besproken. Reglementair moet dit. 
Docenten zeggen niks ter correctie van gedrag leerlingen online. Het gaat niet altijd even goed. 
Soms is er maar 10 minuten les. In 10 minuten gaat het niet. Er wordt veel achter gelopen omdat 
een aantal leerlingen niets doet. 
Maar ook aan de van de docenten worden steken laten vallen. 
Advies: Dit is een signaal schoolleiding; docenten zitten niet in MT + team. Misschien hen vaker 
spreken op de werkvloer?   
Er is in de leiding geoordeeld dat Leerlingen die niet in beeld willen niet verplicht kunnen worden. 
Als je niet iemand kan verplichten ga je elkaar aansteken blijkt in de praktijk. Het beleid is dan om 
te bellen met ouders. Stemgeluid wordt wel vereist, Dick geeft aan dat dit wel mager is. Dick 
koppelt dit terug naar docententeam.  Volgende keer in MR agenda.                            
Graag instemming en de Bijlage II buiten beschouwing laten.                  

4. Draagvlakpeiling WVP 14-5-20                                                   Informatief 
Zie ook bij vragen hierboven. 
Voorstel: AB alles mbt apps  parkeren-tijdregistratie. 
              : SO; RT ook zonder  hoog TLV 
              : Adm; documenten oude server naar Sharepont. 
               :VSO; leraar ondersteuner tot zomervakantie en team denkt nog na. 
               : Assistenten nog open. 
AB; iedereen heeft gereageerd. 
SO; iedereen heeft gereageerd. 
VSO; hoeveel leerkrachten ongeveer 14/15.  
VSO is weer opgeroepen om MR lid te worden, helaas geen reacties. 
Administratie - 
Ond.assistenten - 
De Ouderraad wens wordt in het SO niet verder opgepakt. Dit was eerder veel te formalistisch. Er 
is nu gekozen om dicht bij de klas opbouwwerk te verrichten per leerkracht. Meer op maat in de 
school. Zeker bij activiteiten is er hulp aanwezig en gewenst. Het Schoolplan is volgens lijn 
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onderwijs.  We zijn als MR nieuwsgierig naar hoe rol van ouders nu meer of minder wordt gewaard 
bij een oudertevredenheidonderzoek.  
 

5. Concept WVP           IR-Personeel/AR-MR                                                                                                                                                       

Voldoende input                                                               
 

6. Inzet ouderbijdrage voor hoog/laag zandtafel; kosten 1400,--    IR-Ouders/AR-MR      
Dick pakt de uitvoering op met Hanneke.   

              
7. Bemensing MR 20-21     
Volgend leerkracht SO en VSO-vacature. De MR stuurt een mail; graag tevens ook via Dick. 

 
8. Piramide Podium voortbestaan 20-21    

Dit is een puzzle; In 2019 was er nog subsidie van de gemeente. In 2020 is een bedrag vanhet  
schoolbestuur DHS gekregen  nl.  25.000euro voor het Podium. Voor 20121 en verder is nog iets 

te bedenken. Aanstellingen worden uitgezocht dit kalenderjaar 2020. In het Schooljaar 20/21 is 
wel dat het aantal VSO-leerlingen waarschijnlijk door de 110 gaat.                                                                                       

 
Wvtk. Niemand.  
Afsluiting: Dank aan Dick. Bovenstaande Punten worden verder bespreken met MR leden om tot 
en besluitvorming te kunnen komen. 

19 –20 uur Interne MR vergadering mbt besluitvorming. 
 
Gesprekspunten zie bovenstaande agendapunten  

1. Draaiboek 1,5 meter onderwijs 

Nog even rustig doornemen; uiterlijk woensdag naar Dick uitslag communiceren.   
Denk na over therapieën.... 
 
Ouderraad; is op andere scholen voor ondersteuning feestjes...hier alleen op onderwijsgebied. 
Ouders in de klas knutselen...rekenbegeleiding...opzetten projecten zou toch ook handig zijn voor 
de leerkrachten,  pleinfeesten...afscheidsavonden...Collega’s doen dit zelf volgens Erwin. 
Klasse ouders; 2 jaar geleden is dit opgeroepen sindsdien heeft hij een moeder gehad. Nu is zij 
overleden. Er is alleen contact met ouders via de klass app. Schoolinfo werkt niet adequaat. 
Volgende keer in juni op terugkomen via MR agenda. 
 
Eerder was er 1 leerkracht die ook altijd bij de ouderraad vergaderingen is.  
 

2. Leerling statuut  
Loubna is okay, met aanvulling Bijlage II nog via de leerlingenraad laten gaan.  

3. Draagvlakpeiling 

Was informatief. 
4. Concept WVP  
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Ja, Instemmen met deel SO en AB, verder navragen bij VSO team. 
Deel VSO nog geen uitspraak over doen. . 

5. Inzet ouderbijdrage 

Ligt bij Dick en Hanneke voor de uitvoering. 
6. Bemensing MR 20-21 

Volgende keer in juni op terugkomen in MR agenda. 
7. Voortbestaan Piramide Podium 20-21 

Wordt vervolgd door Dick. Personeelsbezetting lijkt geen issue ivm uitbreiding aantal leerlingen 
VSO. 
Mededelingen; nvt  
Rondvraag; Christa stelt een vraag mbt inzet AB zie blz 3. Draaiboek 18/5. 
 

 

 

  
 

ADVIES 

 
 

 

JA     
Hierbij naar aanleiding van de MR vergadering van maandag de besluiten van de MR, 
een advies tav de inrichting van de schoolweek en nog wat vragen na lezing van het 
draaiboek 18-5-2020. 
Advies: 

• De MR ondersteunt de plannen van De Piramide om het onderwijs op het SO 
per 2 juni volledig op te starten. De MR heeft begrip voor de tussenstap met 
drie hele dagen school om te zorgen voor een goede inrichting, maar 
adviseert deze tussenstap te beperken tot 1 week en per 2 juni de landelijke 
richtlijnen met betrekking tot schoolopening SO te volgen, te weten 100% 
open, met ruimte voor kwetsbare leerlingen en leerkrachten. 

• Ten aanzien van het VSO adviseert de MR De Piramide aandacht te besteden 
aan duidelijke opdrachten over wat een leerling thuis kan doen en deze 
opdrachten te vermelden in teams of magister. 
 

Vragen: 
• Is er in het VSO ruimte voor de kinderen die achter lopen om meer naar 

school te komen? 
• Er wordt gesproken over de persoonlijke begeleiding, deze mag alleen 

komen als zij onmisbaar zijn in het onderwijs. Dat is een ruim begrip. Hoe 
wordt bepaald wat onmisbaar is en wanneer de begeleiding op school mag 
komen? 

• Hoe wordt de start van de therapieën ingevuld, per wanneer, hoe? Mogelijk 
is een idee om de therapie in kleine groepjes op school te geven (met een 
groepje per klas fysio/ergo) ipv individueel. 
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 NEE  nvt 
 

INSTEMMING 

 
 

JA    Besluiten: 
• De PMR stemt in met het WVP met als aantekening dat voor het VSO het 

scholingsbudget en de inzet van de werkdrukmiddelen nog volgt. 
• De leerlinggeleding stemt in met het Leerlingstatuut muv bijlage 2, deze 

wordt nog afstemd met de leerlingenraad en dan opnieuw bij de MR 
geagendeerd. 
 

 
 

 NEE  nvt 
 

 
 

Actielijst m.b.t. notulen  
 

Actielijst   

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. 
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• Beroepsperspectief/ Stage plaatsen VSO/ Piramide 
Podium 

 
 

   

Marijke Jaarverslag 18-19 < 18 mei 

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 

 

 

 

 
 

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 Frederike 

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 
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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. WVP concept 2020-2021 WVP =IR-P verschoven naar 

18/5 . 
2. Uitkomst tevredenheidspeilingen.   

3. Jaarverslag-rekening-inkomst/boekhoudcyclus DHS. 
4.  Oudertevredenheid; in maart. 

Vanuit 13 januari 2020 is doorgeschoven. 
5.  Prof.beleid (Jaarplan = IR-Pers (schoolplan)                
6.  Leerlingenstatuut 2019-2021. 

7. Onderwijstijd IR-O 
8. Schoolstandaarden/ onderwijs opbrengsten 

evalueren (ivm Corona verzetten naar najaar 2020).   

18 mei 2020 Frederike 

Marijke 

Online via Microsoft Teams  
       1.   Leerling statuut – IR-L      

2.    WVP  concept 2020-2021    = IR-P 
       Met besteding gelden werkdrukvermindering. 

1. Inzet oudergelden. 
2. School en Corona 

3. Bemensing MR 20-21                                     

22 juni 2020 Frederike 

Marijke 

Steenwijklaan               
1. Terugkoppeling docententeam bijlage II 

Schoolregels videobellen en sancties. 
2. Ouderraad-contact ouders app/Schoolinfo 

3. Schoolgids = IR-O = jaarplanning 
4. Jaarkalender/Speerpunten MR 
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5. Ouderbijdrage 

6. Bemensing MR 20-21 

Juli?  

 

 

                                               ? 
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