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Vanaf het schooljaar 2018-2019 zal de MR overgaan op een jaarverslag per schooljaar in plaats van 
per kalenderjaar. Om volledig te blijven zullen we naast het schooljaar 2018-2019 ook activiteiten 
opnemen van januari 2018 – augustus 2018.  
 
In dit verslag vindt u een korte samenvatting van alle punten waar de MR zich in deze periode mee 
bezig gehouden heeft.  
 
Veranderingen binnen de MR 
Per juli 2018 heeft Eva Smits na vier jaar MR-lid geweest te zijn besloten om niet voor een nieuwe 
termijn in de MR te gaan. We bedanken Eva voor haar enthousiaste bijdrage gedurende deze 
periode!  
 
Per september is Eva opgevolgd door Manon van Zalen. Zij brengt veel ervaring met zich mee vanuit 
haar rol in de GMR van Spaarnesant.  
 
Per juli 2019 zal de termijn van Marcel Out na zes jaar in de MR aflopen. We zijn blij dat een 
enthousiaste opvolger zich snel meldde. Per september 2019 zal Bekir Alpaydin zitting nemen in de 
MR namens de ouders.    
 
Lisa Kamst wordt tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen door Martijn KösterHenke. We zijn blij 
dat we weer op Martijn kunnen rekenen. 
 
De MR bestaat op dit moment uit de volgende leden.  
Vanuit het team zijn dit: Manon van Zalen en Lisa Kamst/Martijn KösterHenke  
Vanuit de oudergeleding zijn dit: Marcel Out en Gwen Wetstede  
 
 
Waar de MR zich mee bezig heeft gehouden: 
 

- Het huishoudelijke reglement is weer bijgewerkt voor het nieuwe schooljaar. In dit 
huishoudelijke reglement staat de dagelijkse gang van zaken van de MR beschreven.  
 

- Na elke vergadering heeft de MR nu een stukje geplaatst in de nieuwsbrief, zodat het voor 
ouders ook duidelijker is dat de MR actief is. Heeft u opmerkingen? Laat het ons weten. 

 
- De MR is nu ook vindbaar op de website van onze school. Neem snel een kijkje!  

Met deze link komt u er direct terecht: www.piramide-haarlem.nl/mr/  
 
 

https://www.piramide-haarlem.nl/mr/


 

 

- De MR heeft besproken en goedgekeurd: 
o Voorstel om vakantiedagen gelijk te schakelen met het voortgezet onderwijs, al is 

dat in het nieuwe schooljaar (2019-2020) niet helemaal mogelijk 
o Het jaarverslag van onze school en het jaarplan voor het nieuwe schooljaar 
o De schoolgids 2018-2019 is aangepast en goedgekeurd 
o Het formatievoorstel voor het nieuwe schooljaar 
o Het schoolplan voor de komende jaren en de begroting die daarbij hoort 
o Het noodplan, voor het opvangen van eventuele ziekte bij leraren 

 
- De MR is geïnformeerd over de uitkomsten van: 

o De risico-inventarisatie die in april 2018 is uitgevoerd. Er zijn geen acties nodig vanuit 
onze school. 

o De kwaliteitsmeter: er was een hoge opkomst en een goede waardering van de 
school vanuit de leerlingen, ouders en leerkrachten. Er zijn ook goede suggesties uit 
naar voren gekomen. Een aantal zullen worden overgenomen in het jaarplan. 

o De audit: positieve beoordeling over hoe de dingen op school geregeld zijn en over 
het enthousiasme over de school bij de ouders. 

o DUO-werkdrukonderzoek: hierin komt naar voren dat de leerkrachten van onze 
school een goed team vormen en graag op onze school werken. Er kwamen ook 
leerpunten naar voren die de school verder zal onderzoeken. 

 
- Daarnaast hebben we gesproken over: 

o De leerlingenraad die enthousiast van start is gegaan. De leerlingen willen graag 
carnaval vieren. De school heeft hiernaar geluisterd en op 1 maart is dit feest 
gevierd. 

o Digitale les waarbij het zelf laten ontdekken centraal staat. Er wordt gewerkt met 
programmeerbare robotjes die een geprogrammeerd parcours moeten volgen. 

o Er wordt gewerkt aan het invoeren van een digitaal rapport. Het is belangrijk dat dit 
zorgvuldig gebeurt en dus wordt er tijd genomen voor een goede voorbereiding.   

o De school heeft een nieuw vignet gehaald voor bewegen en sport. We vinden dit 
belangrijk omdat we een gezonde school willen zijn waar ruimte is voor veel 
bewegen. In het kader van bewegen is een leuke dansmiddag georganiseerd.  

o Er wordt een nieuwe taalmethode geïntroduceerd na de cito toetsen. Het is een 
overzichtelijke methode met een goed ICT-programma erachter, zoals filmpjes en 
opdrachten uit het boek. 

 
- Wist u dat? 

o Dit verslag nu ook terug te vinden is via de website van de piramide? 
(www.piramide-haarlem.nl/mr/) 

 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben omtrent de MR, dan horen we graag van u.  
U kunt ons ook mailen: mr.europawijk@piramide-haarlem.nl  
 

 

https://www.piramide-haarlem.nl/mr/

