
  

  

 

 

 

 

 

 

 
Nummer 8, 6 maart 2020  

Namens het team van De Piramide 

 

 

Belangrijke data 

12 maart  10 minuten gesprekken 

16 maart   Voorstelling vanuit Plaswijckpark 

17 maart   10 minuten gesprekken 

19 maart   Kangoeroewedstrijd – rekenen voor sterke rekenaars 

25 maart   De Grote Rekendag met heel de school. Thema getallenfabriek 

1 april    Studiedag, de leerlingen zijn vrij 

9 april   Paasviering op school 

10 t/m 13 april  Pasen 

 

 

Welkom! 

Deze week is Harro Veerman op De Piramide gestart als adjunct-directeur. Hij blijft in elk geval tot de 

zomervakantie op onze school werken. Harro is 42 jaar, getrouwd en heeft een zoontje. Hij startte 

twintig jaar geleden als gymleerkracht op een school in de Schilderswijk. Hij werd er coördinator 

‘leerkansenprofiel’ (extra onderwijstijd) en adjunct-directeur. Nu is het tijd voor iets nieuws. Harro 

kijkt ernaar uit op De Piramide nieuwe collega’s, kinderen en ouders te leren kennen en de school 

een stapje verder te helpen. Hij staat open voor al uw vragen en tips en gaat graag met u in gesprek 

over wat goed gaat op school en wat beter moet. Dus spreek Harro gerust aan, of loop even bij hem 

binnen (directiekamer) op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag. 

 

 

Nieuws uit groep 6B 

Helaas heeft Nicole van de Velde, leerkracht groep 6B, besloten per 1 april De Piramide te verlaten. 

Het werken op onze school en in deze groep valt haar zwaarder dan verwacht. Natuurlijk respecteren 

wij haar besluit. Hèlen Jutte is druk bezig een oplossing voor groep 6B te vinden. Zij zal de ouders van 

groep 6B de komende tijd elke week via Social Schools informeren over de stappen die wij zetten 

voor deze groep.  

 

 

  



Bezetting schoolteam 

Als school huren wij een aantal leerkrachten in. Zij doen ontzettend hun best voor de kinderen en het 

team en we zijn blij dat we op hen kunnen rekenen. Uiteindelijk willen we graag een team vaste 

leerkrachten (in dienst van de Laurentius) die een langere tijd op onze school blijven werken en 

waarmee we verder aan onze school kunnen bouwen. Daarom zijn we druk bezig met het werven 

van vaste leerkrachten voor onze school. Ons bestuur, de Laurentius, helpt ons hierbij. Zo heeft 

Hèlen Jutte twee à driewekelijks een gesprek met de HRM-medewerker van de Laurentius 

(gespecialiseerd in werving) over de stand van zaken en alle acties die we kunnen nemen.  

 

 

Nieuwe website: werken bij Laurentius 

De Laurentius doet flink zijn best om nieuwe collega’s te werven voor alle scholen. Bijvoorbeeld door 

te vertellen waarom werken bij de Laurentius scholen zo aantrekkelijk is. Daarom is er nu de website 

‘Werken bij Laurentius’! Kijk op www.werkenbijlaurentius.nl.  

 

Deze website is meer dan een overzicht van de vacatures op de Laurentius scholen, waaronder onze 

school. Laurentius vertelt hier wie wij zijn en waarom zoveel mensen op de Laurentius scholen willen 

werken en leren. Die verhalen en leuke foto’s en filmpjes zijn op de website gebundeld om mensen 

enthousiast te maken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aan de slag als zij-instromer? 

Bent u zelf geïnteresseerd om in het basisonderwijs te gaan werken, maar heeft u nog niet de juiste 

opleiding of werkervaring? De Laurentius biedt allerlei mogelijkheden voor een opleiding en goede 

begeleiding voor de klas. Lees meer op https://www.werkenbijlaurentius.nl/jij-en-jouw-

loopbaan/1656-zij-instromers. 

 

 

 

Collega’s leren van collega’s 

De komende weken gaan de leerkrachten uit ons team bij elkaar in de klas kijken en van elkaar leren. 

De ene leerkracht wil bijvoorbeeld zien hoe je alle kinderen actief bij de les betrekt. Een ander zoekt 

bijvoorbeeld nieuwe ideeën over de inzet van ICT in de klas. Iedereen in ons team heeft duidelijk wat 

hij/zij wil leren en van wie. Na de observatie gaan de leerkrachten met elkaar in gesprek over wat 

hen is opgevallen en wat zij gaan inzetten in hun eigen klas. Dit blijkt een leuke manier van leren, 

waar je meteen veel aan hebt. De leerkrachten gaan bij elkaar in de klas kijken tijdens de gymles, of 

een moment waarop een ondersteuner de klas kan begeleiden.  

 

 

 

Wilt u ook op uw eigen social media verwijzen naar www.werkenbijlaurentius.nl? 
Op deze manier maken wij samen nog meer mensen enthousiast voor het 
onderwijs en de Laurentius scholen!  
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