
 

 

 

 

In de MR vergadering van 14 SEPTEMBER 2021 is het volgende 

besproken:  

Inzet NPO-gelden 

De NPO-gelden worden op de Piramide onder andere ingezet om de 

schakelklassen taal, rekenen en begrijpend lezen vorm te geven. 

Leerlingen uit groep 4,5,6,7 en 8 krijgen hierin drie keer per week extra 

ondersteuning.  

 

Daarnaast worden de NPO-gelden ook ingezet door de leerlingen tweemaal per week te 

begeleiden door Triple Threat in de pauze. Zij doen verschillende spellen met de kinderen en 

zetten de kinderen in hun kracht. 

PR van de school      

Om de school beter te promoten en meer onder de 

aandacht te brengen van nieuwe ouders zal de buiten van 

de school worden opgeknapt. Er zijn mensen van 

Spaarnesant en een architect geweest die met een 

voorstel gaan komen.  

Daarnaast zal er vanaf volgend schooljaar een nieuw 

informatie-boekje worden gemaakt dat door een drukker 

wordt gemaakt.  

 

Resultaten van de Citotoetsen en uitstroom groep 8 

De resultaten van de Citotoetsen van vorig school jaar 

zijn besproken. De conclusie die getrokken kan worden is 

dat de meeste kinderen wel vooruit zijn gegaan maar niet 

zo veel als er in een “normaal” onderwijs jaar gebeurt. 

Het feit dat de kinderen weer een periode online les 

hebben gehad heeft wel degelijk invloed gehad. Daarom 

zijn ook dit jaar de schakelklassen uitgebreid om meer 

kinderen te ondersteunen.  

 

Groep 8 heeft vorig schooljaar voor het eerst de IEP-eindtoets gemaakt. Wij zij erg trots 

op dit behaalde resultaat van de kinderen.  

12% VWO advies, 28% HAVO/VWO advies, 24% VMBO-T/HAVO advies, 8% VMBO K/T 

advise, 28% VMBO B/K en 24% VMBO B.  

  

Zomerfeest 

Het jaarlijkse zomerfeest dat helaas al twee jaar geen doorgang heeft kunnen vinden 

vanwege corona. Er is nu besloten dat het zomerfeest voor de zomervakantie zal vinden.  

 

Vervanging Lisa 

Wanneer Lisa met zwangerschapsverlof gaat, zal Martijn KösterHenke haar plaats 

vervangen in de MR. 
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