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In dit verslag vindt u een korte samenvatting van alle punten waar de MR zich in deze
periode mee bezig gehouden heeft.

Veranderingen binnen de MR
Dit schooljaar zijn er twee nieuwe ouderleden toegetreden tot de MR. Gókhan Uslu en
Farshid Ahkami. Er is besloten dat zij dit jaar meedraaien als Mr lid en dat geen van
beide de rol van voorzitter op zich zal nemen.

Lisa Kamst heeft vanwege haar zwangerschap en de geldende corona regels heeft
moeten stoppen met werken. Martijn KósterHenke heeft haar het gehele jaar vervangen.

Manon van Zalen heeft dit schooljaar tijdelijk rol van voorzitter overgenomen en Martijn
KósterHenke de rol van secretaris.

De MR-vergaderÍngen zijn dit schooljaar zowel online als fysiek geweest. Eénmaal is er
schriftelijk informatie gegeven aan de MR middels een brief vanuit de directie en éénmaal
is er via de mail informatie gegeven naar aanleiding van aanpassingen in het corona-
beleid.

De MR bestaat op dit moment uit de volgende leden:
Oudergeleding: Farshid Ahkami en Gókhan Uslu
Personeelsgeleding: Manon van Zalen en Lisa Kamst (vervanger Martijn KósterHenke)

Waar heeft de MR zich mee bezig gehouden:

Na elke vergadering heeft de MR een nieuwsbrief naar de ouders gestuurd, zodat
het voor de ouders duidelijk is waarmee de MR actief is. Deze nieuwsbrief wordt
ook op de website van de school gepublíceerd,

De MR is vindbaar op de website van onze school, www.piramide-haarlem.nl/mr/

De MR heeft besproken en/of goedgekeurd:
o Het schoolondersteuningsplan 202I-2022
o De opbrengsten van de IEP eindtoets groep 8 schooljaar 202Q-202I
o De schoolgíds 202L-2022
o Vakantieregeling schooljaar 2022-2023
o Het formatievoorstel voor schooljaar 2022-2023

De MR is geïnformeerd over:
o De inzet van de NPO gelden
o Via een brief de situatie betreffende de zieke leerkrachten
o Het aanpakken van de hoofdingang
o Het vertrek van de schakelklas leerkracht per 1 mei 2022
o De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek
o De opbrengsten naar aanleiding van de Cito medio afname
o De zorgen rondom de bezetting van groep 8, schooljaar 2021-2022

De MR heeft gesproken over:
o De oudergeleding geeft aan dat de kinderen (en ook ouders) wel "klaar"

zijn met alle maatregelen en weer gewoon naar school willen. Zij snappen
dat het niet anders kan en hebben begrip voor de oplossingen van en inzet
van het team na elke nieuwe regelgeving.
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o De oudergeleding heeft aangegeven dat er vanwege de corona weinig
"leuke" activiteiten zijn geweest de afgelopen twee jaar. Kinderen hebben
hier wel behoefte aan,

. Dit is opgepakt door de schoolleiding en er zijn inmiddels
verschillende activiteiten geweest: schoolreis voor alle groepen, een
poffertjeskraam op school, er is weer deelgenomen aan excursies,
groep B gaat op schoolkamp en het zomerfeest zal dit jaar weer
plaatsvinden.

o De beide ouderleden geven aan dat zij het fijn vinden dat de punten die uit
het tevredenheidsonderzoek zijn gekomen serieus worden opgepakt. Er
wordt volgend jaar een werkgroep gevormd die de school- en
gedragsregels gaan bek'rjken en waar nodig gaan aanscherpen.

o De ouderleden hebben één jaar meegedraaid en geven aan dat z'tj het een
zeer leerzaam jaar hebben gevonden. Beide ouderleden geven aan actief
betrokken te willen blijven. Volgend schooljaar zal Gókhan Uslu formeel de
rol van voorzitter op zich nemen.

o Beide ouderleden zullen volgend jaar bij Spaarnesant een cursus MR
volgen,

o De gehele MR is aanwezig geweest bij de Meet en Greet die georganiseerd
werd door de GMR.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de MR, dan kunt u die mailen naar
mr. eu ropawij k@pira mide- haarlem. n I

Haarlem, juni 2022

Voorzitter MR Secretaris MR
Lisa Kamst (Martijn KosterHenke)Gokh Uslu
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