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Open gedeelte
1. Sportshirts
Tijdens het laatste schoolkorfbaltoernooi is bij de MR-leden het idee/de wens ontstaan om
nieuwe sporttenues aan te schaffen. De huidige shirts zijn heel oud en niet meer
representatief. Matthieu staat hier positief tegenover, maar geeft aan dat we wel rekening
moeten houden met hoge kosten. Het idee wordt geopperd op hiervoor geldt op te halen door
middel van een sponsorloop. Ook kunnen het Schipholfonds en de Honigpot wellicht
aangeschreven worden voor een bijdrage.
Er wordt afgesproken dat de oudergeleding van de MR uit gaat zoeken wat de aanschaf van
nieuwe tenues (shirt, broek en sokken) kost en dat wij hier in een volgende vergadering op
terug komen om e.e.a. concreet te maken.
2. Werkdruk
Het verlagen van de werkdruk is een onderwerp waar binnen Zaanprimair momenteel veel
aandacht voor is. Op dinsdag 5 juni jl. is er een groot directieberaad geweest, waarin
presentaties over dit onderwerp zijn gegeven. Voor volgend schooljaar zijn er de volgende
afspraken gemaakt:
 Gesprekken vinden allemaal onder schooltijd plaats.
 Elke school krijgt leerling-vrije-dagen, zonder studie-onderwerp.
 Alle leerkrachten krijgen een half uur aaneengesloten pauze per dag (hier wordt ook op
geïnvesteerd).
 Er worden luwteweken vastgesteld – in weken met pieken worden geen extra overleggen/
activiteiten in gepland.
 T.a.v. taakbeleid – maximaal 2 uur per week voor 1 FTE (dit is op dit moment veel meer).
 Bovenschoolse bijeenkomsten worden ingepland in middaguren.
 Bewust kijken naar alle taken door de directeur, het team en MR (wat doen we wel en wat
doen niet meer)?
 Op de ontmoetingsdag in oktober 2018 is het onderwerp “normen en waarden” (waarbij
aandacht is voor het stellen van grenzen en de-escaleren).
 Overleg met directeuren van kleine scholen over taakbeleid (noot: De Zoeker is geen
kleine school).
 Er wordt gekeken naar de vorm van de rapporten.
 Er wordt gekeken naar de vorm groepsplannen.
 Er wordt gekeken naar de niet noodzakelijke documenten voor een OOA en TLV (dit geeft
nu nog veel administratief werk).
De MR-leden geven aan dat het goed is dat gekeken wordt naar de mogelijkheden om de
werkdruk te verlagen. T.a.v. de afspraak dat alle gesprekken vanaf volgend schooljaar onder
schooltijd plaatsvinden, geven Miriam en Jur aan dat zij dit begrijpelijk, maar niet heel
“klantvriendelijk” (t.a.v. werkende ouders) vinden. Op dit moment vinden de gesprekken
zoveel mogelijk onder schooltijd plaats, maar is er ook een beperkte mogelijkheid voor
gesprekken in (het begin van) de avond. Jur neemt onze zienswijze t.a.v. dit punt mee naar de
GMR.

3. Verkiezingen
De MR-zittingstermijn van Jur loopt dit schooljaar af. Hij geeft aan deze termijn niet opnieuw te
willen verlengen. Dit betekent dat wij op zoek gaan naar een nieuw lid voor de oudergeleding
van de MR. Onder de leden zal een nieuwe voorzitter (uit de oudergeleding) gekozen worden.
Het zou goed zijn als de MR van De Zoeker ook een vertegenwoordiger voor de GMR levert
(dit hoeft niet perse de nieuwe voorzitter te zijn). Matthieu en Jur geven aan dat de
informatieavond aan het begin van volgend schooljaar wellicht een mooi moment is om de
MR-verkiezingen onder aandacht te brengen.
4. Jaarplan
Er wordt momenteel nog gewerkt aan het jaarplan voor het nieuwe schooljaar. Dit plan volgt
op korte termijn.
Matthieu loopt samen met de MR-leden het jaarplan van het huidige schooljaar door en
bespreekt de behaalde resultaten en openstaande actiepunten.
5. IKC-ontwikkeling
Matthieu vraagt aandacht voor het actiepunt uit het jaarplan “Oudercommissie Bambino en de
MR van De Zoeker treffen elkaar 1x per jaar”. Dat is dit schooljaar niet gerealiseerd. Matthieu
vraagt ons dit prioriteit te geven voor volgend schooljaar.
6. Visitatiecommissie
De visitatiecommissie van Zaanprimair komt in de 3e week na de zomervakantie op De Zoeker
langs. Manouk Geerlings (tot vorig schooljaar adjunct directeur op De Zoeker) is voorzitter van
deze commissie. De MR-leden bespreken of dit wenselijk is. Matthieu maakt dit bespreekbaar.
7. Nieuwe website
Mieneke geeft feedback op de nieuwe website. Over de tekst en inhoud is zij positief. De
foto’s vindt zij slecht. Op één van de foto zie je een deel van het logo van De Herman Gorter
staan. Waarom staan er geen foto’s op van ons eigen schoolgebouw, van eigen leerkrachten
en kinderen (uiteraard allemaal met toestemming)? Matthieu vraagt dit na.
8. Rondvraag – open gedeelte:
Miriam geeft aan dat er de afgelopen weken wat onrust is ontstaan bij een aantal ouders over
veranderingen t.a.v. de groep-8-afscheidsactiviteiten en tradities. Sommige veranderingen zijn
prima te verklaren (het bezoek aan het Anne Frank huis is dit jaar vervangen door een bezoek
aan Het Verzetsmuseum, de culinaire fietstocht is in overleg met de kinderen dit jaar een BBQ
geworden), maar over het afscheidsboek (waarvoor budget is gereserveerd vanuit de
ouderbijdrage) zijn wat vragen. Er is aan de kinderen verteld dat er dit jaar geen
afscheidsboek gemaakt wordt. Matthieu geeft aan dat er gewoon een afscheidsboek komt,
maar dat er nog wordt nagedacht over de vorm. Meer informatie hierover volgt op korte termijn
via de juffen van groep 8.

Gesloten gedeelte

