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In dit verslag vindt u een korte samenvatting van alle punten waar de MR zich in deze periode mee 
bezig gehouden heeft.  
 
Martijn KösterHenke zal Lisa vervangen gedurende haar verlof. Manon van Zalen zal waarnemend 
secretaris zijn gedurende de periode dat Lisa afwezig is. De laatste vergadering van Martijn 
KösterHenke is op 3 december 2019. 
 
Vanaf de uitbraak van de COVID-19 (nieuwe coronavirus) worden de MR bijeenkomsten online 
gehouden. 
 
Veranderingen binnen de MR 
Per september 2019 zal Bekir Alpaydin zitting nemen in de MR namens de ouders. 
 
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: Bekir Alpaydin en Gwen Wetstede  
 
Waar de MR zich mee bezig heeft gehouden: 
 

- 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.  
 

- 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 vindbaar op de website van onze school. Neem snel een kijkje!  

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

- De MR heeft besproken en/of goedgekeurd: 
o Advies vakantieregeling voor het schooljaar 2020-2021 
o De beleidspunten voor het komende jaar. 
o Actualisatie MR regelement. 
o De nieuwe schoolgids en informatieboekje voor het schooljaar 2020-2021 
o Het jaarverslag van onze school en het jaarplan voor het schooljaar 2020-2021 
o Het formatievoorstel voor het schooljaar 2020-2021 
o Het schoolplan voor de komende jaren en de begroting die daarbij hoort 
o Het noodplan, voor het opvangen van eventuele ziekte bij leraren 
o Plan van aanpak opening scholen i.v.m. COVID-19 (nieuwe coronavirus) 

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


 

 

- De MR is geïnformeerd over de uitkomsten van: 
o Formatie n.a.v. teldatum 01-10-2019: 170 leerlingen. Onze school heeft meer 

formatie dan daar wij recht op hebben. Dit is ingezet bij de schakelplusklas met 
instemming van Spaarnesant. 

o Inspectiebezoek oktober 2019: In oktober is de school bezocht door de 
onderwijsinspectie. De directeur heeft de MR de bevindingen van de inspectie laten 
zien. Onze school is door de inspectie beoordeeld met GOED. 

o Taakbeleid: mevr. Boogaard gaat zoveel mogelijk uit van de talenten van de 
leerkrachten bij de invullen van de taakformulieren. 

 
- Daarnaast hebben we gesproken over: 

o De MR wil benadrukken dat het zeer belangrijk is dat de ouders de nieuwsbrieven, 
die de school wekelijks stuurt, goed leest. Hierin staat zeer relevante informatie. 

o De 4D-tool over de voortgang van leerlingen. De tool zorgt voor meer duidelijkheid 
over de voortgang van een leerling. 

o Het thuisonderwijs i.v.m. de COVID-19 (nieuwe coronavirus). 
o De hygiëne op school i.v.m. de COVID-19 (nieuwe coronavirus). 

 
- 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 over de MR, dan horen we graag van u.  
U kunt ons ook mailen: mr.europawijk@piramide-haarlem.nl  
 

 

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

