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In de MR-vergadering van 19 APRIL 2022 is het volgende besproken:  

Vacature schakelklas 

Er is een vacature voor de schakelklas volgend schooljaar. Dit is omdat 

juf Marjolein op een andere school gaat werken. Er hebben zes 

sollicitanten gereageerd. De komende weken zullen hiermee gesprekken 

worden gehouden. Zodra bekend is wie volgend schooljaar de schakelklas gaat lesgeven zullen 

wij dat laten weten.   

Tevredenheidsonderzoek 

In de maand maart is er een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de ouders, personeel 

en de leerlingen van groep 6, 7 en 8. Inmiddels is de uitslag binnen. Over het algemeen wordt 

de school door ouders, personeel en leerlingen als positief ervaren. De uitkomsten zullen nu 

eerst in het team worden besproken en daarna zal dit in de MR besproken worden.  

 

Formatie schooljaar 2022-2023 

Groep 1: juf Ellen en juf Frouwke 

Groep 2: juf Lianne en juf Eva 

Groep 3: juf Ilse en juf Salima 

Groep 4: juf Mariette en juf Audrey 

Groep 5: juf Mirjam en juf Lianne 

Groep 6: meester Martijn 

Groep 7: juf Mirte en meester Peter 

Groep 8: juf Lisa en juf Dionne 

ICT: meester Hassan 

Gymnastiek: meester Rachid 

Ondersteuning: juf Florentine, juf Louiza 

Interne begeleiding: juf Manon 

Directie: juf Jaqueline   

 

 

Meet and Greet MR-GMR  

Dit jaar zal er weer een bijeenkomst zijn voor alle MR-leden om samen te komen met andere 

MR-leden van andere scholen. Dit wordt georganiseerd door de GMR van Spaarnesant. De 

volledige MR van OBS de Piramide zal naar deze bijeenkomst gaan.  

 

 

De MR bestaat uit de volgende 

leden: 

Gökhan Uslu  ouderlid  

Farshid Ahkami ouderlid 

Lisa Kamst teamlid en 

secretaris (met verlof) 

Martijn KösterHenke 

vervanging Lisa 

Manon van Zalen teamlid 

Plaatsvervangend voorzitter 

Email:  

mr.europa@piramide-

haarlem.nl 
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Vakantieregeling schooljaar 2022-2023 

Herfstvakantie:   zaterdag 15 oktober 2022 t/m zondag 23 oktober 2022 

Kerstvakantie:   zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie:  zaterdag 25 februari 2023 t/m zondag 5 maart 2023 

Pasen:    maandag 10 april 2023 

Meivakantie:   zaterdag 24 april 2023 t/m zondag 7 mei 2023 

Hemelvaartvakantie:  donderdag 18 mei 2023 t/m zondag 21 mei 2023 

Pinksteren:    maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie:   zaterdag 22 juli 2023 t/m zondag 3 september 2023 

 

Vanuit Stichting Spaarnesant volgt er nog een besluit of Goede Vrijdag 7 april 2023 ook een 

vrije dag wordt. 

 

Nieuwe voorzitter MR 

Dit schooljaar zijn wij gestart met twee nieuwe oudervertegenwoordigers in de MR. Na één 

jaar te hebben meegedraaid hebben beide ouders, Gökhan Uslu (vader Ela en Seyit) en 

Farshid Ahkami (vader Yekta en Pouya) aangegeven het als zeer leerzaam en prettig te 

hebben ervaren. Zij zullen de komende drie jaar deel blijven uitmaken van de MR. Vanaf 

volgend schooljaar zal Gökhan de rol van voorzitter van de MR op zich nemen.  

 

Met vriendelijke groet, MR de Piramide 


