
In de MR vergadering van 24 juni is het volgende 
besproken: 

Volgend schooljaar wordt er gestart met twee nieuwe 
methodes. Voor rekenen is dat de methode Wereld in 
Getallen en bij spelling is dat de methode Spelling in 
Beeld. 

Het jaarverslag van de MR is goedgekeurd door de 
voltallige medezeggenschapsraad. 

De nieuwe schoolgids en het informatieboekje voor 
schooljaar 2019-2020 zijn besproken en komen 
binnenkort op de website van school te staan. 
www.piramide-haarlem.nl  

De medezeggenschapsraad geeft als suggestie om 
meer de leuke dingen die de school doet in de 
publiciteit te brengen.  

De formatie voor schooljaar 2019-2020 is 
goedgekeurd door de medezeggenschapsraad. Deze 
zal in de nieuwsbrief naar de ouders 
gecommuniceerd worden. 

Afscheid van de voorzitter van de MR, Marcel 
Out.  

Marcel heeft aan de basis gestaan van de huidige 
MR. Samen met de huidige en toenmalige MR leden 
heeft hij zich ingezet om de MR te laten worden wat 
het nu is. Hij is altijd zeer betrokken geweest en 
kwam met opbouwende kritische opmerkingen en 
vragen. Marcel heel erg bedankt hiervoor. 

Na de vakantie zal Bekir Alpaydin, vader van Simay 
Alpaydin uit groep 3, toe treden tot de MR. 
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De MR bestaat uit de volgende 
leden: 
Marcel Out ouderlid en 
voorzitter 
Gwen Wetstede ouderlid 
Lisa Kamst teamlid en 
secretaris 
Manon van Zalen teamlid 

Komend half  jaar wordt Lisa 
Kamst vervangen door Martijn 
KösterHenke . 

Manon van Zalen zal 
waarnemend secretaris zijn. 

Email: 
mr.europa@piramide-
haarlem.nl  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