
 1 

 

 

 

 

In de MR-vergadering van 20 juni 2022 is het volgende besproken:  

Vacature schakelklas 

De vacature voor de schakelklas is ingevuld. Marike Koe komt volgend 

jaar bij ons werken. Zij zal drie dagen de schakelklas middenbouw en 

bovenbouw doen en één dag flexibel inzet baar zijn. Marike heeft veel 

ervaring in de groepen 3 tot en met 8.  

Tevredenheidsonderzoek 

Het tevredenheidsonderzoek is met de leerkrachten besproken. Gezamenlijk zijn er een aantal 

speerpunten gekozen waaraan volgend schooljaar aandacht zal worden besteed. Een van deze 

punten betreft de gedragsregels van de school en het pestprotocol. Volgend schooljaar zal er 

een werkgroep zijn die zich hiermee bezig gaat houden.   

 

De IEP-eind toets 

De leerlingen van groep 8 hebben ook dit jaar de iep 

eindtoets gemaakt in april. 

In mei hebben wij de uitslag binnen gekregen en wij 

kunnen melden dat wij trots zijn op onze groep 8 

leerlingen. De uitslagen zijn heel goed. Een aantal 

leerlingen hebben zelfs hierdoor een hoger advies 

gekregen.   

 

Ouderplanner 2022-2023 

De nieuwe ouderplanner 2022-2023 ligt bij de drukker. 

Zodra deze klaar is zullen alle gezinnen de nieuwe 

ouderplanner ontvangen.   

 

Jaarverslag MR 2021-2022  

Elk jaar maakt de MR een jaarverslag van de onderwerpen 

waarover zij is geïnformeerd is, waarover zij gesproken 

hebben en waarover zij hun goedkeuring hebben gegeven. 

Dit verslag kunt u uiteindelijk terugvinden op de website 

van school. 

 

  

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 

 

Vriendelijke groeten en een fijne vakantie namens de MR. 

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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