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Vergadering Mei 2019
In de MR vergadering van 22 mei heeft de MR de volgende
punten besproken:
Het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020. De MR is
akkoord met het voorstel. Hieronder ziet u alvast de
vakantiedagen voor het nieuwe schooljaar.
Tevens is de financiële begroting van de school besproken. De
directeur heeft een toelichting gegeven over de uitgaven en
inkomsten. Door het gebruik van software bij de nieuwe
methodes zijn de kosten hiervan gestegen. De komende jaren
zal dit zo blijven in verband met de licenties hiervoor. Hier
wordt vanaf nu rekening mee gehouden in de begroting. De MR
is ook akkoord met de financiële begroting.

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 .

Als laatste is de invalprocedure besproken in het geval van
ziekte van leerkrachten. Alle scholen van Spaarnesant zijn
verplicht een plan hiervoor te schrijven in het kader van het
leraren te kort. De MR vindt het een goed doordacht en
beschreven plan en heeft er vertrouwen in dat de school er
alles aan zal doen om de leerlingen goed en voldoende
onderwijs te bieden.
Wilt u meer weten over de MR en haar werkzaamheden dan
verwijzen wij u naar de website van de school, www.piramidehaarlem.nl onder het kopje ouders.

Manon van Zalen zal
waarnemend secretaris zijn.

Vakantierooster schooljaar 2019-2020

Email:
mr.europa@piramidehaarlem.nl

Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Herfstvakantie 19 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019
Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 t/m 23 februari 2020
Pasen 11 april 2020 t/m 13 april 2020
Meivakantie 25 april 2020 t/m 10 mei 2020
Hemelvaart 21 mei 2020 t/m 22 mei 2020
Pinksteren 30 mei 2020 t/m 1 juni 2020
Zomervakantie 4 juli 2020 t/m 16 augustus 2020

