
Jaarverslag MR 2019 

Inleiding 
Jaarverslag MR 2019 met daarin punten waarbij de MR betrokken is geweest.  
 
De MR kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen, verleent op een aantal 
punten instemming en ziet het als zijn eerste taak om mee te denken en zo vorm 
te geven aan het onderwijs op De Piramide. Het accent ligt daarbij op 
beleidsmatige zaken. 
 
In 2019 is de MR zes maal bij elkaar gekomen. Daarnaast neemt de MR deel aan 
de School Advies Raad (SAR). Deze deelname is, dankzij de korte lijnen, van 
toegevoegde waarde. 
 
Tevens heeft ons MR lid Corrie van der Wolf zitting in de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) van AGORA. Beleidsonderwerpen die op de GMR-
agenda staan kunnen worden besproken in ons overleg. Indien nodig kunnen 
agendapunten bij de GMR worden ingediend. 

Samenstelling 
De MR bestaat uit 4 personen, twee ouders en twee leerkrachten. 
In 2019 heeft Esther Bootsma zitting genomen in de MR.  
Op dit moment bestaat de MR uit: 

• Esther Bootsma (ouder); 
• Karin Schulting-Schrale (ouder); 
• Corrie van der Wolf (leerkracht); 
• Jack Migchelsen (leerkracht). 

Volle klassen 
Tegen de zomervakantie is het vol in de kleuterklassen en ouders maken zich 
daar zorgen over. Deze zorgen zijn gedeeld met de MR. Nadat is gecontroleerd 
op wettelijke regelgeving is hierover contact met de directie geweest. 

De betreffende ouders zijn uitgenodigd door de directie en Liesbeth Flens heeft 
uitleg gegeven over de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs aan kleuters. 
Deze informatieochtend was in juni. Uit de reacties blijkt dat deze opzet zeker is 
gewaardeerd. Gezien het succes vraagt dit om herhaling en misschien een 
uitbreiding naar meer momenten.   

Continurooster 
Diverse scholen van Agora zijn overgestapt op een continurooster. 
Besloten is om in de jaarplanning van 2020 dit onderwerp voor De Piramide op te 
nemen. 



Arbojaarverslag 
Het Arbojaar verslag is aan de MR aangeboden en levert geen opvallende zaken 
voor de MR op. 
Een voorbeeld uit dit verslag is het nieuw opgestelde protocol zonbescherming. 
Verder controleert de school de fietsen op verlichting en remmen in de donkere 
tijd van het jaar en in de aanloop naar het schoolkamp. Veiligheid staat voorop.  

Formatie 
De MR heeft zijn instemming gegeven m.b.t. de formatie voor het schooljaar 
2019-2020. Het schooljaar is gestart met 13 groepen, dat is 1 groep minder. 
Daarbij is de optie open gehouden om later in het schooljaar een extra groep te 
kunnen starten. Op dit moment, januari 2020, heeft de school 13 groepen. 

Veranderende opzet 
De MR heeft in de afgelopen jaren overleg gehad met zijn eigen leden en met de 
SAR. De SAR is een overkoepelend overleg waaraan o.a. de MR deelneemt.  
Binnen de MR leeft de behoefte om een duidelijkere taak op zich te nemen. Niet 
alleen gezamenlijk met de SAR maar ook de eigen agenda met eigen 
onderwerpen. 
Momenteel wordt gezocht naar een opzet waarin ouders en medewerkers van 
IKC De Piramide vanuit de verschillende disciplines, onderwijs en opvang, zitting 
zullen nemen.  

Werkverdelingsplan 
In het werkverdelingsplan wordt gekeken naar het komende schooljaar. Het gaat 
hier o.a. om het aantal groepen, studiedagen, taakbeleid en inzet van extra 
gelden. 
Vanuit regelgeving heeft de MR over dit soort onderwerpen zeggenschap. Dit jaar 
is gekozen om het volledige werkverdelingsplan aan het personeel voor te 
leggen. 
 
Scholen hebben voor het derde jaar op rij extra geld gekregen om de werkdruk 
in het onderwijs te verlagen. Voor De Piramide gaat het om een bedrag van 
€70.000,-. Deze extra gelden zijn opgenomen in bovenstaande 
werkverdelingsplan. 
 
De MR volgt de keuze, de inzet en de besteding van de werkdrukmiddelen en het 
verloop van het proces. 

Schoolplan van De Piramide 
De MR stemt in met het Schoolplan 2019-2023 en het bijbehorende Jaarplan 
2019-2020 van het huidige schooljaar. 
De doelen voor het komende schooljaar zijn besproken en toegelicht. Wel 
verwachten we dat deze stukken een volgende keer eerder worden aangeleverd.   
 



IKC 
Tinteltuin en Agora hebben de intentie om te komen tot een vorm van 
samenwerking, met als doel om van De Piramide een Integraal Kind Centrum 
(IKC) te maken. De Piramide fungeert al vanaf 2017 als proeftuin. 
Het project wordt aangestuurd vanuit de stichting Agora. Als MR zijn we 
betrokken bij deze samenwerking. Hierbij denken we aan een gezamenlijke 
studiedag over het belang van spelen en nascholing op het gebied van 
kindermishandeling. 

Vervanging 
Opnieuw moeten we helaas constateren dat het tekort aan leerkrachten voelbaar 
is. Vervanging is in 2019 wel geregeld voor vervanging die voorzien was, 
bijvoorbeeld zwangerschapsverlof. Onverwachte vervanging is niet oplosbaar. Bij 
ziekte wordt een klas vanaf de tweede ziektedag naar huis gestuurd. 
 
De gemeente, Agora en Zaan Primair gaan samen aan de slag met het 
lerarentekort. Het aantrekken van (zij)-instromers wordt gestimuleerd. Verder 
zijn er plannen om ervoor te zorgen dat de leerkrachten die ingestroomd zijn 
daadwerkelijk blijven. 
 
 
Namens de medezeggenschapsraad, 
 
Jack Migchelsen 
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