Nieuwsbrief

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Vergadering 4 juni 2020
De MR bestaat uit de volgende
leden:
Bekir Alpaydin ouderlid en
voorzitter
Gwen Wetstede ouderlid
Lisa Kamst teamlid en
secretaris
Manon van Zalen teamlid.

In de MR vergadering van 4 juni is het volgende
besproken:

Corona-protocol:
Het vernieuwde Corona-protocol is uitgebreid
besproken in de MR. Ook de nieuwe aanpassingen zijn
besproken. Deze zijn in de nieuwsbrief van 8 juni met
de ouders gecommuniceerd. De MR heeft vastgesteld
dat de school er alles aan doet om volgens de Corona
regels open te gaan.

Inzet van het inval protocol “noodplan” bij
ziekte leerkrachten;
Het bestaande “noodplan” is geüpdate in verband met
de Corona-richtlijnen. De laatste aanpassingen qua
bezetting worden aangepast en daarna zal het de MR
worden toegezonden ter instemming. Belangrijkste
wijziging is dat klassen zo min mogelijk verdeeld
worden bij ziekte van leerkrachten.

Email:
mr.europa@piramidehaarlem.nl
Jaarverslag 2019-2020.

De directie is bezig met het jaarverslag. Dit is na genoeg af. Tijdens de laatste studiedag is dit
met het team besproken. Zodra de Cito toetsen zijn afgenomen kan het stukje betreffende de
opbrengsten worden toegevoegd. Daarna zal het jaarplan ter kennisgeving aan de MR worden
toegestuurd.

Formatie schooljaar 2020-2021
De bezetting van de klassen voor volgend schooljaar is besproken. Deze bezetting is nog niet
helemaal rond. Daarom kunnen wij dat nog niet naar de ouders communiceren. Zodra alles
duidelijk is wie welke groep heeft volgend jaar zal dit naar de MR en de ouders
gecommuniceerd worden.

Vakantie rooster schooljaar 2010-2021:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Koningsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Met vriendelijke groet,
De MR

10 oktober 2020
19 december 2020
20 februari 2021
5 april 2021
24 april 2021
27 april 2021
13 mei 2021
24 mei 2021
10 juli 2021

t/m
t/m
t/m

18 oktober 2020
3 januari 2021
28 februari 2021

t/m

9 mei 2021

t/m

16 mei 2021

t/m

22 augustus 2021

