Nieuwsbrief

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Vergadering 22 juni 2021
In de MR vergadering van 22 juni 2021 is het volgende besproken:
Afscheid oudervertegenwoordiging MR.
Dit was de laatste vergadering van de beide ouderleden van de MR. Wij zijn
gestart met een etentje als dank voor de inzet en beide ouderleden hebben
bloemen en een cadeaubon gekregen als dank voor hun inzet voor de MR.

De MR bestaat uit de
volgende leden:
Gokhan Uslu ouderlid
Farshid Ahkami ouderlid
Lisa Kamst teamlid en
secretaris
Manon van Zalen teamlid
Email:
mr.europa@piramidehaarlem.nl

Stand van zaken Corona:
Als school zijn wij tot nu toe goed door de corona pandemie
heen gekomen. Wij hebben relatief weinig besmettingen op
school gehad. Zowel bij de leerlingen als bij het personeel.
Als school zijn wij heel blij met de medewerking en begrip
van de ouders.
Overdracht Peuterspeelzaal
Sinds januari ’21 is de peuterspeelzaal overgedragen naar
HERO kindcentra. Dit heeft als gevolg gehad dat er twee
nieuwe peutermedewerkers zijn komen werken. Cora van
Leen en Yvette Tool. De samenwerking die er altijd al was
tussen de peuterspeelzaal en de basisschool zal blijven en de
kinderen kunnen ook als zij 4 jaar zijn doorstromen naar
groep 1.

Kinderraad gemeenste Haarlem
De gemeente Haarlem heeft de scholen gevraagd om
kinderen af te vaardigen voor de kinderraad. Dit is een soort kindergemeenteraad. Van
onze school zijn dat Amira en Fatima uit groep 7. Zij zullen één keer per maand
vergaderen met de burgemeester.
Jaarverslag medezeggenschapsraad 2020-2021
Het jaarverslag van de MR is gemaakt door de secretaris, Lisa Kamst. Dit verslag is
besproken en goedgekeurd. Dit kunt u vinden op de website van de school.
Concept jaarverslag en jaarplan
Het concept jaarverslag van de school is besproken. Hierin worden de van het afgelopen
jaar geëvalueerd. In jaarplan worden de doelen voor het komende schooljaar 2021-2022
beschreven.
Inzet NPO-gelden, Nationaal onderwijsplan
Zoals u waarschijnlijk heeft gehoord is er vanuit de regering geld (de NPO-gelden)
beschikbaar gekomen voor de scholen om de achterstanden, die er eventueel door
corona, zijn ontstaan aan te pakken. Elke school heeft hiervoor een plan geschreven
waarin staat waaraan zij deze gelden gaan besteden.
Onze school heeft deze gelden ingezet om de schakelplus klas te kunnen behouden. Hoe
dit er precies uitziet kunt u lezen in het jaarplan van de school.
De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met deze inzet van de NPO-gelden.

Voorstellen nieuwe oudergeleding MR
Mijn naam is Gökhan Uslu, ik ben 36 jaar en vader van Ela
(groep 5) en Seyit (groep 3).
Ik werk al ruim 12 jaar bij het ministerie van financiën als
aanspreekpunt voor grote ondernemingen, denk hierbij aan de
bekende winkelketens.
Ik kijk er naar uit om een bijdrage te leveren aan de MR. Ik hoop
een fijne samenwerking met de Piramide School.

Ik ben Farshid Ahkami, getrouwd met Nooshin Behroozian.
Samen hebben we twee kinderen Yekta (groep 5) en Pouya
(groep 3).
Ik ben werkzaam bij het RIBW K/AM te Haarlem als
Systeembeheerder. In mijn vrije tijd geniet ik van familie,
vrienden, lezen, film en muziek.
Ik wilde graag iets gaan doen wat meer betekenis voor mij had
en waar ik mensen kon helpen/adviseren.
Mijn motivatie om in de MR te zitten is voornamelijk
betrokkenheid met de School en haar mensen.

De medezeggenschapsraad wenst alle ouders en kinderen een heel fijne vakantie en wij
hopen jullie weer te zien op maandag 23 augustus.

Met vriendelijke groet,
MR OBS de Piramide.

