Belangrijke data

Nieuws van de directie

Wo 6 juni

maandviering
3a en 7b

Beste ouders/verzorgers,

Vrij 15 juni

gr. 1+2 roostervrij

De temperaturen lopen aardig op en het einde van het
schooljaar nadert.

Zo 17 juni

vaderdag

Ma 18 juni

studiedag team
alle groepen vrij

Di 19 juni

begin
verkeersweek

Wo 20 juni

Streetwise

Do 21 juni

Streetwise

Ma 25 juni

MR vergadering

Di 26 juni

wendag

Di 26 juni

vergadering OV

Wo 27 juni

generale
musical
Speeldoos

b en 8b

Wo 27 juni

nieuwsbrief

Vr 29 juni

rapport mee
groepen 3 t/m 8

Vr 29 juni

Pleinfeest 16.00
uur – 18.00 uur

Wij zijn druk bezig met het afronden van de formatie voor het
nieuwe schooljaar, zodat iedereen binnenkort te horen krijgt
wie er volgend jaar in welke groep zal staan. Aangezien er
helaas enkele leerkrachten dit jaar De Piramide hebben of
gaan verlaten, hebben wij ook vacatureruimte. Komende
week vinden er daarom sollicitatiegesprekken plaats voor
verschillende vacatures op onze school.
Wij hopen u na de sollicitatiegesprekken dan ook snel te
kunnen laten weten hoe het team van De Piramide er voor
volgend jaar uit komt te zien. Wat wij u al wel kunnen melden is
dat wij voor het komende schooljaar gelukkig gewoon de 15
groepen kunnen behouden zoals we dit jaar ook hadden. Wat
betreft de aantallen van de groepen 1-2, zullen wij komend
jaar met beduidend lagere aantallen starten dan dit jaar het
geval was, waardoor de groepen niet meer zo groot zullen
worden als dit jaar het geval was.
Er breekt dus een spannende, intensieve, maar ook leuke
periode aan.
Louise Strijk

Nieuws van de MR
De derde MR vergadering van dit schooljaar vond plaats op maandag 14 Mei jl.
Bezoek directie Stroomm
Het eerste deel van de vergadering is gereserveerd voor een gesprek met Esmee Smit, algemeen directeur
van Stroomm. De MR heeft dit gesprek aangevraagd om met haar van gedachten te wisselen omtrent de
zorgen die er liggen met betrekking tot het hoge ziekteverzuim op de Piramide, de grootte van de klassen en
het teruglopende leerlingenaantal. Er volgt een constructief gesprek waarin mevr. Smit aangeeft de zorg te
herkennen en de visie vanuit Stroomm uiteenzet. De MR spreekt haar waardering uit voor de extra gelden
die door Stroomm dit jaar reeds beschikbaar zijn gesteld om het probleem rondom de te grote kleuterklassen
te verlichten. Tot slot geeft mevr. Smit aan bereid te zijn de Piramide te ondersteunen in haar missie om nieuwe
leerlingen te werven. De MR zal zich in de komende periode dan ook beraden over een plan van aanpak
en dit delen met de directie van Stroomm.
Mededelingen directie Piramide
Louise geeft aan dat er in de komende weken klassenbezoeken zullen plaatsvinden door ‘Onderwijs maak je
samen’ rondom de thematiek van denkbeelden. Verder vertelt ze over de nieuwe digiborden, welke op
donderdag 17 en vrijdag 18 mei geplaatst zullen worden in de groepen 3 t/m 8. Tot slot meldt Louise dat ze
druk bezig is met de formatie voor het nieuwe schooljaar en dat het er nu op lijkt dat het
ziekteverzuimpercentage een positieve wending gaat krijgen.
Taakverdeling MR
Het laatste deel van de vergadering wordt gebruikt om de taken binnen de MR te herverdelen. Zoals reeds
eerder gemeld, zal de voorzitter, Annieke Brouwer deze zomer haar lidmaatschap neer gaan leggen, omdat
zij aan het einde van haar zittingsperiode is gekomen. Nicole van Mook zal na de zomervakantie de
voorzittershamer van Annieke overnemen. Een deel van haar huidige taken zullen ondergebracht worden bij
de nieuwe secretaris van de MR: Robin Pietermans (leerkracht groep 6). De overige taken worden evenredig
verdeeld over de andere leden.
Overig
Mocht u als ouder mee willen praten over onderwerpen op de MR agenda of persoonlijk onderwerpen willen
aandragen, dan herinneren we u er graag aan dat al onze vergaderingen openbaar zijn en dat ouders,
docenten en ondersteunend personeel van harte welkom zijn (geen aankondiging vooraf nodig) om als
toehoorder en/of als actieve deelnemer aan de discussie aanwezig te zijn. Ook kunt u ons altijd mailen met
suggesties, klachten of ideeën via het algemene MR email adres; mr@obs-depiramide.nl . De eerstvolgende
MR vergadering vindt plaats op Maandag 25 Juni om 19.30 uur.

Nieuws van de oudervereniging
Wij, oudervereniging (hierna: OV), zijn op zoek naar Moeders en
Vaders die lid willen worden van de OV. We hebben
een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter,
penningmeester en secretaris. Daarnaast zijn er enkele ouders
die de OV in raad, maar vooral in daad bijstaan. We vergaderen
meerdere keren per jaar, meestal 4 à 5x.
De belangrijkste taak van de OV is het organiseren van
activiteiten op school. Zo zijn we betrokken bij het Sinterklaasfeest,
de Kerstviering, de Carnavalsviering, de Sportdag en het
Schoolreisje.
Taken van de OV-leden;
Natuurlijk verwachten we niet dat je bij alle activiteiten aanwezig bent. Wij zijn blij met al de hulp die je kunt
geven, ieder van ons is meestal ingedeeld in 2 of 3 commissies. En vele handen maken licht werk, dus hoe
meer OV- leden er zijn, des te beter de werkzaamheden kunnen worden verdeeld. Wij hopen van harte dat
meerdere vaders en moeders zich zullen aanmelden voor de OV. Het is niet alleen heel leuk en dankbaar
om te doen, we hebben jullie hulp ook echt dringend nodig.
Waarom deze oproep?
In de ouderraad zitten enkele leden die al jarenlang hun steentje bijdragen. Sommige kind(eren) van ons
verlaten binnen nu en 1,5 jaar de school, daarvoor zoeken we vervangende leden. We willen de nieuwe
leden graag zo goed mogelijk inwerken en vandaar nu deze oproep, we willen natuurlijk niet dat er
activiteiten geschrapt moeten worden of op een lager pitje uitgevoerd gaan worden omdat er te weinig OV
leden zijn. Gelukkig hebben we afgelopen jaar al nieuwe leden mogen ontvangen, maar nog enkele leden
extra zou meer dan welkom zijn.
Wil je meer weten of lid worden, stuur dan een mailtje naar ov@obs-depiramide.nl of trek een van de huidige
OV-leden aan haar of zijn jas. Je kunt natuurlijk ook vrijblijvend een vergadering bijwonen, voordat je beslist.
De eerst volgende vergadering is op dinsdag 26 juni om 19.00 uur in de teamkamer van school.
Wij zien jullie reacties met veel belangstelling tegemoet!

Sportkleding school
Heeft u thuis nog sportkleding van onze school liggen (gele shirtjes, blauwe broeken en sokken)? Zou u dan
zo vriendelijk willen zijn deze aan Saïda of Hennie te overhandigen? Wij zijn er namelijk heel veel kwijt op dit
moment. Alvast bedankt.

Privacywet AVG per 25 mei van kracht, ook op De
Piramide
Op 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. U heeft hierover
ongetwijfeld al een en ander vernomen in het nieuws en de nodige privacy verklaringen van bedrijven in
uw mailbox gekregen. Binnen onze school hebben wij natuurlijk ook met deze gewijzigde wetgeving te
maken. Voor ons gaat dit vooral om de privacy te waarborgen bij:
 het gebruik van onze digitale leermiddelen;
 het maken én gebruiken van beeldmateriaal van de leerlingen;
 de vastlegging van gegevens van de leerlingen in dossiers.
Uiteraard gingen wij al zo zorgvuldig mogelijk om met de gegevens van uw kind, maar door toenemende
digitalisering waardoor steeds meer gegevensuitwisseling plaatsvindt, is het ook belangrijk om goede
afspraken te maken met derden (zoals software leveranciers). Ook moeten we u, soms opnieuw, schriftelijk
toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind. En de leerling dossiers mogen
alleen de noodzakelijke informatie bevatten. Veel werk dus, waar alle scholen van Stroomm (ons
schoolbestuur) nu en de komende tijd mee aan de slag gaan. Wat wij al hebben geregeld is de
Functionaris Gegevensbescherming. Deze functie is verplicht en heeft Stroomm extern ingehuurd. Uiteraard
houden wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen (ook via de website van Stroomm ).

Inspectiebezoek op 21 juni
Zoals u wellicht weet krijgt iedere school in Nederland met zekere regelmaat een bezoek vanuit de
onderwijsinspectie. Op dit momenten vinden er binnen de gehele stichting Stroomm waar wij onder vallen
inspectiebezoeken plaats in het kader van het vierjaarlijks onderzoek. Hiermee wordt dus binnen de gehele
stichting Stroomm gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs. De onderzoeken die iedere school krijgt
kunnen variëren. Wij krijgen op donderdagmiddag 21 juni als school een themaonderzoek gericht op
dyslexie. Onze school maakt hierbij deel uit van een representatieve steekproef van scholen in Nederland
die in het kader van dit thema bezocht zullen worden.
De inspectie voert het onderzoek uit om zicht te krijgen op de oorzaken van verschillen tussen scholen qua
aantal leerlingen met dyslexie. Naast de kwaliteit van het lees- en spellingonderwijs, gaan ze daarbij ook na
of er verschillen zijn in toegang tot dyslexiezorg. De totale steekproef voor dit onderzoek bestaat uit 200
scholen. Voor dit bezoek zal er voornamelijk gesproken worden met directie en de intern begeleiders en
vindt er een dossieranalyse plaats. Er zullen geen klassenbezoeken of gesprekken met leerlingen, ouders of
leerkrachten plaatsvinden.
De informatie die bij de schoolonderzoeken wordt verzameld, gebruikt de inspectie om een landelijk beeld
te kunnen geven. De conclusies verwachten de inspectie eind 2018 te publiceren in een landelijk rapport
en daarna in het jaarlijks rapport over de Staat van het Onderwijs.
Het bezoek levert geen beoordeling en rapportage op schoolniveau op, wel is er na afloop een afrondend
gesprek over de bevindingen met de directie en intern begeleider(s). Wij zien het inspectiebezoek met
vertrouwen tegemoet.

Nieuws van MOVE

Nieuws van Summer Camp
Deze zomer organiseren we wederom het Summer Camp Den Bosch / Vught. Summer Camp is een week
geheel in het Engels voor basisschool kinderen. Deze vindt plaats in de eerste week van de zomervakantie.
Het Summer Camp omvat: Sport, spel, zingen, dansen, creativiteit en ook les, alles geheel in het Engels. De
ervaring is dat als kinderen op een ontspannen en leuke manier met een taal bezig zijn, zij deze taal extra
goed opnemen. Het Summer Camp is de unieke mogelijkheid voor uw kind om haar of zijn Engels in deze
week te verbeteren. Het Summer Camp begint dagelijks om 9:00 en duurt tot 16:00, indien wenselijk van 8:00
tot 17:00. Meer informatie: www.summercamp.nl

Handig!
Veranderingen in uw gegevens zoals een nieuw mobiel nummer of een verhuizing kunt u heel gemakkelijk
doorgeven via het ouderportaal. Denk hierbij ook aan het aanpassen van het noodnummer wat gebeld
wordt als ouders of verzorgers niet bereikbaar zijn. In het ouderportaal kunt u ook alle aankomende
studiedagen of roostervrije dagen terugvinden.
Heeft u geen link ontvangen voor het inloggen op het ouderportaal? Neem even contact op met Marco
van Bergen. of kom even langs op de administratie.
Hier kunt u ook het formulier voor het aanvragen van verlof inleveren. Deze kunt u onder de trap bij de
hoofdingang vinden of op onze site. Vergeet u niet om de broertjes en zusjes op tijd in te schrijven op onze
school? Ook het inschrijfformulier kunt u onder de trap vinden of op de site en kunt u bij Marco inleveren.

