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Termijn: juni 2020-juni 202t
In dit verslag vindt u een kofte samenvatting van alle punten waar de MR zich in
deze periode mee bezig gehouden heeft,
Het gehele schooljaar zijn de MR bijeenkomsten online gehouden. Dit in verband
met de uitbraak van COVID-19.

Veranderingen binnen de MR
Komend schooljaar,202L-2022, zullen zowel Bekir Alpaydin als Gwen Wetstede
hun zitting in de MR beëindigen. Bekir Alpaydin gaat verhuizen en zijn dochter
gaat naar een andere school en de zoon van Gwen Wetstede gaat naar de
middelbare school wat betekent dat haar zitting niet verlengd kan worden.
Per augustus 2021 zullen Gokhan Uslu en Farshid Ahkami zitting nemen in de
en de ouders van onze school vertegenwoordigen.

MR

Lisa zal nogmaals vier jaar zitting nemen als lid van de personeelsgeleding van
de MR. Met instemming van het team is dit besluit genomen.

De MR bestaat op dÍt moment uit de volgende leden.
Vanuit het team zijn dit: Manon van Zalen en Lisa Kamst
Vanuit de oudergeleding zijn dit: Gokhan Uslu en Farshid Ahkami

Waar de MR zich mee bezig heeft gehouden:
Na elke vergadering heeft de MR een nieuwsbrief naar de ouders gestuurd,
zodat het voor ouders ook duidelijker is dat de MR actief is,

De MR is vindbaar op de website van onze school. Neem snel een kijkjel
Met deze link komt u er direct terecht: www.piramide-haarlem.nl/mrl
De MR heeft besproken en/of goedgekeurd:
o Advies vakantieregeling voor het schooljaar 2O2L-2022
o De beleidspunten voor het komende jaar.
o Actualisatie MR regelement.
o De nieuwe schoolgids en informatieboekje voor het schooljaar 2020-

o
o
o
o

202t.

Het jaarverslag van onze school en het jaarplan voor het schooljaar

2020-202L.
Het formatievoorstel voor het schooljaar 202L-2022.
Het schoolplan voor 2020-2021 en de bijbehorende begroting.
Het noodplan, voor het opvangen van eventuele ziekte bij leraren
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Plan van aanpak opening scholen i.v.m. COVID-19 (nieuwe

o

coronavirus)
Werkverdelingsplan 2020-202L

De MR is geïnformeerd over de uitkomsten van:
o De Raad van Toezicht heeft onze school bezocht. Zij zien een team
wat met veel passie zijn werk doet en hetgeen wat er verteld wordt,
herkennen de mensen waarmee de Raad van Toezicht gesproken
heeft.

#

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 onderwijsopbrengsten. Na de lockdown hebben wij gekozen toch
de Cito-toetsen af te nemen. Deze keuze is gemaakt, omdat wij
wilden weten of de achterstand waarover gesproken wordt ook
daadwerkelijk geldt. Wat blijkt is dat het merendeel van de
leerlingen vooruitgegaan zijn. Er is bij sommigen een stagnatie of
achteruitgang te zien. Wij zien als team, vanuit de analyse, niet dat
het thuiswerken per se een negatief effect heeft gehad op de
cognitieve ontwikkeling van de leerlingen.
o subsidiegelden: er is subsidie aangevraagd'achterstand corona'.
Hier is Toneel voor Taal van in huis gehaald en lPads voor groep 2
en 3,
Ook is er subsidie voor de ouderbetrokkenheid. Dit geld is er en
zodra de mogelijkheid zich voordoet, zullen wij hier gebruik van
maken.

Wist u dat?
o Dit verslag nu ook terug te vinden is via de website van de
piramide? (www, piramide-haarlem. nl/mrl)
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de MR, dan horen we graag van
u,
U kunt ons ook mailen: mr.europawijk@Firamide-haarlem.nl
Lisa Kamst, sec
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