
 

 

 

 

In de MR vergadering van 1 december 2020 is het volgende besproken:  

 

Oproep voor een nieuw ouderlid 

Wij zijn opzoek naar een nieuw ouderlid voor de MR. Gwen, moeder van 

Faith in groep 8, zal aan het einde van het schooljaar uit de MR gaan. Welke ouder vindt het 

leuk om in de MR te komen, namens de andere ouders van de school. Vier keer per jaar is er 

een vergadering met de directeur en de twee teamleden van de MR. Wat wordt er zoal 

besproken; de beleidspunten van de school, de inzet van de formatie, financiële 

verantwoording en het vakantierooster. Lijkt u dit interessant of wilt u meer informatie, neemt 

u dan contact op met Bekir Alpaydin, vader van Simay uit groep 4, of Lisa en Manon, 

leerkrachten en teamleden van de MR. Meer informatie is ook te vinden op de website van de 

school www.piramide-haarlem.nl onder het kopje informatie → MR. 

 

 

Inzet subsidie gelden 

Er schooljaar maakt de school gebruik van aanvraag 

subsidie gelden die beschikbaar zijn vanuit de 

Gemeente. Ook dit jaar is dat gebeurd. Deze gelden 

worden ingezet om het onderwijs aan de kinderen te 

verbeteren. Vanwege de Corona zijn er dit jaar meer 

subsidie gelden beschikbaar gesteld. Jaqueline Boogaard 

onze directeur, heeft al deze subsidiegelden 

aangevraagd. De tot nu toe toegewezen gelden zijn 

ingezet om de eventuele achterstanden die zijn ontstaan 

door de schoolsluiting aan te pakken. Zo zijn er voor 

groep 3 en 4 voor alle leerlingen Ipads aangeschaft, die 

zowel op school als thuis zullen worden gebruikt. Ook 

zijn er taal-toneellessen voor groep 2 en 3 geregeld en 

zijn er extra materialen aangeschaft voor de 

woordenschat uitbreiding van groep 4 en 5. Momenteel 

is er weer een nieuwe subsidie beschikbaar waarop 

Jaqueline Boogaard heeft ingeschreven. Wanneer wij 

deze ook krijgen toegewezen zal ook dit geld ten goede 

komen aan de leerlingen. Wij zullen u op de hoogte 

houden of wij deze subsidie ook hebben gekregen en waaraan de subsidiegelden zijn besteed. 

 

 

Corona informatie 

Sinds de corona uitbraak is zijn er veel veranderingen geweest in en rond de school. De MR is 

steeds uitvoering op de hoogte gebracht van deze veranderingen en aanpassingen. De MR 

geeft aan dat zij voldoende op de hoogte zijn gehouden en vinden dat de school voldoende 

maatregelen heeft genomen zodat de kinderen veilig naar school kunnen. Tevens is de MR 

geïnformeerd betreffende het naar huis sturen van klassen i.v.m. ziekte of quarantaine van 
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leerkrachten wanneer er geen vervanging is. Dit is steeds via het opgestelde “noodplan” 

gegaan.  

 

 

 

Resultaten schooljaar 2019-2020 

Tweemaal per jaar worden, door de intern begeleider, de resultaten van de school bekeken na 

het afnemen van de Citotoeten. Deze resultaten worden dan ook in de MR besproken. 

Afgelopen schooljaar was een bijzonder jaar en daarom waren de leerkrachten ook extra 

benieuwd naar deze resultaten.  

 

Over het algemeen blijkt dat de resultaten redelijk zijn. Bij groepen 2, 3, 4 bleek echter dat de 

leerlingen meer afhankelijk zijn van het les aanbod van de leerkracht.  Dit is dan ook waarom 

de inzet van de subsidiegelden vooral daar worden ingezet.   

Bij de groep 5, 6,7 en 8 bleek dat deze leerlingen veel beter zelfstandig de aangeboden lesstof, 

thuis, konden verwerken.   

De leerkrachten zijn zich ervan bewust dat de situatie, die er afgelopen jaar is geweest, veel 

impact heeft gehad voor de leerlingen. Zij doen er dan ook alles aan om de leerlingen zo goed 

mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

MR OBS de Piramide.  

 


