
 

 

 

 

In de MR vergadering van 3 december 2019 is het 

volgende besproken:  

 

Inzet van het inval protocol  “noodplan” bij 

ziekte leerkrachten; 

Zoals u allemaal bekend is, is er een 

lerarentekort. Onze school heeft daarvoor een 

noodplan gemaakt om bij ziekte de inval te 

regelen. Dit jaar is het al een paar keer 

voorgekomen dat dit noodplan in werking is 

geweest. De bezetting van de klassen gaat altijd 

voor. In deze gevallen zijn de beide 

schakelklassen niet doorgegaan.  Gelukkig is er 

nog nooit een klas naar huis gestuurd.  

Inspectie bezoek oktober 2019: 

In de oktober is de school bezocht door de 

onderwijsinspectie. De directeur heeft de MR de 

bevindingen van de inspectie laten zien. Zoals al 

eerder gemeld heeft de inspectie de school de 

beoordeling GOED gegeven. 

Gebruik app socialschools: 

De MR wil benadrukken dat het zeer belangrijk is 

dat u als ouder de nieuwsbrieven, die de school 

wekelijks stuurt, goed leest. Hierin staat zeer 

relevante informatie in voor u en uw kinderen. U 

kunt dit het beste doen door de App van 

socialschools op u telefoon te installeren. U krijgt dan op uw telefoon direct een 

melding wanneer er een bericht is verstuurd.  U kunt een afspraak maken bij meester 

Hassan als het u niet zelf lukt deze App te installeren. 

Laatste vergadering Martijn KösterHenke: 

Dit was de laatste vergadering van Martijn. Hij heeft de afgelopen driekwart jaar Lisa 

vervangen. Zij was met verlof i.v.m. zwangerschap en geboorte van haar dochter. Wij 

danken Martijn voor zijn inzet en positieve bijdrage. Lisa alvast welkom terug bij de 

volgende vergadering. 

Met vriendelijke groet, 

De MR 

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@piramide-

haarlem.nl 
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