Nieuwsbrief

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Vergadering september 2019
In de MR vergadering van 24 september is het
volgende besproken:
De MR bestaat uit de volgende
leden:
Bekir Alpaydin ouderlid en
voorzitter
Gwen Wetstede ouderlid
Lisa Kamst teamlid en
secretaris
Manon van Zalen teamlid

Manon van Zalen zal
waarnemend secretaris zijn
gedurende de periode dat Lisa
afwezig is.

Martijn KösterHenke zal Lisa
vervangen gedurende haar
verlof.

Email:
mr.europa@piramidehaarlem.nl

Voorstellen nieuw lid:
Hallo, ik ben Bekir Alpaydin, vader van Simay uit
groep 3. Ik ben toegetreden tot de MR omdat ik
het belangrijk vind om betrokken te zijn bij het
beleid dat gevoerd wordt op school. Ik vind het de
verantwoordelijkheid van de directie, leerkrachten
en ouders samen om ervoor te zorgen dat de
organisatie op school goed geregeld is zodat de
kinderen goed onderwijs krijgen en zich prettig
voelen op school. Daar wil ik mij voor inzetten
door deel te nemen aan de MR. U kunt mij te
allen tijde benaderen over onderwerpen waar de
MR zich mee bezig zou moeten houden.
Nieuwe voorzitter:
Met het vertrek van de oude voorzitter, zijn
dochter is naar het voorgezet onderwijs, moest er
een nieuwe voorzitter gekozen worden. Ons
nieuwe ouderlid, Bekir, heeft aangeven om de rol
van voorzitter graag op zich te nemen.
Actualisatie MR regelement:
Het regelement van de MR is geüpdatet. De
nieuwe leden zijn hierin vernoemd en het rooster
van aftreden is aangepast.
Het regelement is door de nieuwe voorzitter Bekir
en het teamlid (Martijn) ondertekend. Het
vernieuwde regelement is terug te vinden op de
website van de school.

Beleidspunten 2019-2020:
De beleidspunten voor het komende jaar zijn door de directie besproken in de MR
vergadering. Er wordt benadrukt dat het belangrijk is dat het gehele team achter de
beleidspunten staat.
Vergaderingen zijn openbaar:
Alle vergadering van de MR zijn openbaar. U dient zich van te voren hiervoor aan te
melden.

