
Notulen MR De Zoeker – 5 november 2019 
Aanwezig: Helen, Michael, Fatima, Miriam, Mathieu (bij deel 2) en Mark (toehoorder tijden open 
deel). Mieneke sluit later aan. 
Afwezig: Titia. 
Notulist: Miriam 
 
 
Deel 1: open deel – zonder schoolleiding   
 
Jaarverslag MR 
De MR-leden vinden het jaarverslag een heldere en complete samenvatting van het gene waar wij 
het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. Goed om dat in deze vorm te delen met de ouders. Het 
jaarverslag wordt goedgekeurd en wordt met de ouders gedeeld (d.m.v. een berichtje in de Zoeker-
app met een verwijzing naar het document op de website).  
 
 
Deel 2: open deel – met schoolleiding   
 
Vervulling open vacatures 
De openstaande vacatures op De Zoeker zijn allemaal vervuld. 

 Kirsten werkt 2 dagen per week in de kleuterbouw; 

 18-11-2019 gaat Marleen met verlof, zij wordt vervangen door Els Bakker (een ervaren en op 
De Zoeker al bekende kleuterleerkracht). 

De MR spreekt uit het fijn te  vinden dat dit gerealiseerd is, dat is immers niet vanzelfsprekend in 
deze tijd (met het lerarentekort). 
   
Begroting OR 
De begroting van de OR is gedeeld. De MR-leden hebben geen vragen over de begroting. 
 
Koningsspelen  

 De koningsspelen worden gedeeltelijk bekostigd vanuit het OR-budget. 

 De Zoeker doet dit jaar niet meer mee met activiteiten die georganiseerd worden door de 
gemeente, n.a.v. de ervaringen van de afgelopen jaren.  

 Wij hebben positieve ervaringen met Brooks en zullen hun benaderen voor de organisatie 
van Koningspelen. De organisatie van de kleuteractiviteiten blijft in eigen beheer (daar staat 
al een leuk en goed programma). De kleuteractiviteiten vinden plaats op het (kleuter)plein. 

 Aandachtspunt is het starten van de dag voor alle kinderen het koningsspelenlied. 

 De stormbaan was vorig jaar ook een succes, er wordt nagegaan of we dat dit jaar kunnen 
herhalen (mogelijk een kleinere variant i.v.m. budget). 

 Het team heeft de afweging gemaakt niet mee te doen met het ontbijt (wat aangeboden 
wordt is heel summier en moet worden aangevuld, veel kinderen ontbijten ook al thuis, etc.).   

 
Oplossing voor de sporttenues 

 Er is budget beschikbaar vanuit de OR voor nieuwe sporttenues (shirt, broek en sokken). 

 Er is een offerte opgevraagd bij een textieldrukkerij waar de tenues kunnen worden 
aangeschaft en bedrukt.    

 Michael (MR-lid), een teamlid en ouder van de OR (wordt tijdens de eerst volgende OR-
vergadering gevraagd) maken een keuze voor het tenue (kleur, vormgeving en bedrukking).   

 Mathieu verzorgd de communicatie hierover richting de ouders.  Het streven is om de 
nieuwe tenues beschikbaar te hebben voor het volgende sporttoernooi.   

 



Besloten gedeelte 
 
Notulen vorige vergadering 

 Matthieu: notulen in de (beveiligde) Cloud? – uitgevraagd binnen Zaan primair of dit akkoord 
is. Er wordt afgesproken te wachten op de reactie bestuurssecretaris, voor wij hier verder 
stappen in ondernemen. Als optie ter overweging wordt genoemd de MR-leden in te laten 
loggen met een eigen account op de server van Zaanprimair. 

 Matthieu: reactie op jaarverslag - praat de MR ook met leerlingen? Het idee wordt geopperd 
om een keer aan te sluiten bij de leerlingenraad.  
 

Oudergesprekken 
Vorig jaar heeft de MR feedback gegeven op de oudergesprekken (op het proces). Deze feedback 
wordt meegenomen bij de organisatie van de huidige gesprekken. De MR benadrukt dat het 
belangrijk is tijdig over de oudergesprekken te communiceren.  
 
Deel 3: besloten deel – zonder schoolleiding 
 
Rondvraag 

 Er wordt met elkaar gesproken over de onderwijsstaking van 6-11-2019 (hoe zitten we hierin, 
hoe kijken we hiernaar, wat voor signalen ontvangen wij van de ouders?) 

 Het jaarplan is namens de MR door Mieneke en Fatima van feedback voorzien. Zij hebben 
een terugkoppeling gegeven aan Matthieu. Fatima ligt de feedbackpunten kort toe.  Michael 
geeft extra toelichting op keuze nieuwe rekenmethode. 

 
 


