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Notulen 

Akkoord en dus vastgesteld. 

Agenda Open gedeelte: 

1 Schoolpraatapp: 

Het voelt als een verbetering in vergelijking met de voorgaande jaren. Het wordt wel op prijs 
gesteld als het tijdstip van verzenden op normale werktijden gebeurt. Als tips werden nog 
meer genoemd: 

 Korte berichten 

 Geen dubbele berichten. Hou de berichten groepsgebonden 

 Niet te veel/te vaak 

 Hou de mopjes beperkt ;) 

Wellicht gaat Babino ook aanleveren, maar dit wordt nog gecommuniceerd. 

 

2 Nieuwe beleidsregels gebruik beeldmateriaal leerlingen: 

De regels zijn aangescherpt via het AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).  Dit 
alles wordt op Zaan Primair niveau ontwikkeld en er wordt gekeken of het aan de eisen 
voldoet qua privacy. Voor nu geldt voor de werknemer; wees scherp en behoedzaam met 
vertrouwelijke informatie. Vergrendel bv. je scherm wanneer je niet in het klaslokaal bent. 
Zorg voor jaarlijks een up-to-date lijst met namen van kinderen die niet geportretteerd 
mogen worden op wat voor manier dan ook en stop dit in je groepsmap. 

 

3 Ophalen kinderen vanaf kleuterplein: 

Dit lijkt vrij chaotisch te verlopen, omdat de destijds gemaakte afspraken niet meer voor 
iedereen duidelijk zijn. Omdat we jaarlijks te maken hebben met nieuwe ouders moeten die 
afspraken herhaald gecommuniceerd worden. Er wordt gedacht aan groep 1 t/m 3 op het 
kleuterplein naar buiten en groep 4 via het grote plein naar buiten. De leerkrachten van 1 



t/m 3 staan voor hun eigen lokaal om de kinderen gedag te zeggen om 14.00 uur. Ouders 
moeten meer naar achteren om de ruimte overzichtelijk te houden. Er wordt gedacht aan 
vakken in een kleur. Leerkrachten spreken fietsende/ voetballende kinderen ook aan. 

 

4 Nieuws uit de GMR: 

De Raad van Toezicht heeft onlangs groen licht gegeven voor de wijziging van de bestuurs- 
en organisatiestructuur. Voor wat betreft het bestuur van Zaan Primair houdt de wijziging in, 
dat het college van bestuur wordt uitgebreid van één naar twee personen. Naast de 
voorzitter wordt een lid CvB aangesteld. (college van bestuur) De functie van 
clusterdirecteur komt te vervallen. 
In maart vond de sollicitatieprocedure voor de functie van lid CvB plaats. 

  

5 Naschoolse activiteiten: 

Er moet een nieuwe aanvraag worden gedaan voor de naschoolse activiteiten. Wellicht is 
een aanbod van ZZP’ers aantrekkelijk. De kosten liggen hoger, maar er is een breder aanbod. 
Er zijn goede ervaringen met Brooks Event. In overleg met de leerlingenraad is gekozen voor 
een aantal activiteiten die zeker moeten blijven. Via de leerlingenraad wordt er per klas een 
Top 3 samengesteld. MR buigt zich hier ook over en bekijkt het aanbod in het boek: 
Professionele Brede School Activiteit.  

 

6 Taskforce: 

Er is naar het team een verslag gedaan over de ontwikkelingen van de Taskforce. Het team 
vindt het wenselijk om meer invloed hebben over de geldstromen. Men vindt dat er een 
scheiding moet zijn tussen geld voor de formatie en geld voor de werkdrukverlaging.  

7 Ouderavonden: 

Middels de Schoolpraatapp werd aan de ouders verteld dat de geplande ouderavonden niet 
door gingen wegens te weinig aanmeldingen. Het lijkt alsof veel ouders deze aanmelding 
hebben gemist. Deze stond echter vermeld in de Nieuwsbrief. Ook bleek er een misverstand 
over de inhoud van deze avonden. We hadden thema avonden en we hadden avonden over 
de opbrengsten van de CITO resultaten. Deze laatste is onaangekondigd verdwenen. Ouders 
worden allemaal individueel op de hoogte gehouden van de CITO resultaten van hun kind en 
blijkt het organiseren van deze avonden overbodig. 

 

 

 

Agenda besloten gedeelte: 


