
 

                                      MedezeggenschapsRaad 

Nummer: 3 

Datum: 08-01-2020 

Notulist: Titia        Aanvang: 19.00u 

Agenda en notulen 08-01-2020 

Aanwezig: Pim, Desi, Marjolein F, Michael, Helen, Fatima, Mieneke, Titia 

Afwezig: Miriam 

Notulist volgende keer: Mieneke 

 

Open gedeelte 
 

Notulen: 

Deel 1 zonder schoolleiding:  

 

 Stoeien op het schoolplein 
 

 

De oudergeleding van de MR vindt 
het besluit om te stoppen met 
stoeien vrij radicaal. In de 
teamvergadering is besloten om 
het tijdelijk te stoppen. We kunnen 
de veiligheid niet waarborgen. Er 
zijn groepen die niet met een halve 
maatregel om kunnen gaan. 
Inmiddels zijn er door Sven spelen 
bedacht die elke 3 weken wisselen. 
Komt terug in de teamvergadering.  

 
Deel 2 met schoolleiding: 

 

 

 Schoolgids 
 

 Begroting 
 

 Pleinwacht 
 
 

Schoolgids: Opmerkingen over de 
spelfouten. Pim haalt deze eruit. 
Blz 13: Wie is de interne 
contactpersoon? Eerste 
contactpersoon is de 
leerkracht/begeleider, dan directie. 
Vertrouwenspersoon is Karin. 
Blz 14: pestprotocol op de app is 
niet te downloaden. Claudia wordt 
gevraagd hiernaar te kijken. 
 



Vervangingsprotocol bij ziekte kan 
erin. 
 
Begroting: Er is een tekort van € 
7000. Zaan Primair heeft een 
solidariteitspotje waar de Zoeker 
van heeft gekregen. 
Er is nu meer controle vanuit Zaan 
Primair. 
Plan is om de nieuwe 
chromebooks per groep in te 
voeren. Groep 4 krijgt nieuw, de 
rest wordt geleased. 
Alle ZP scholen hebben nu zelfde 
contract voor de printers. Meubilair 
gaat ook door ZP centraal geregeld 
worden. 
 
Schoolplein: Vorig jaar is er €9000 
niet uitgeschreven. Het plan voor 
ons nieuwe plein moet op 2019 
komen te staan ivm openstaande 
bedragen. Sven inventariseert wat 
er nog is aan materiaal. De 
leerlingenraad denkt mee over de 
invulling van het plein. Komt in 
vergadering 5 terug. 
123 zing staat nog voor € 7000 
open. Joep wordt betaald uit 
kwaliteitsontwikkeling. 
 
Spaardoel naast plein en 
chromebooks is het meubilair. 
 
Pleinwacht: Er zijn nu 3 mensen 
op het plein. 1 extra ouder. Spelen 
van Sven ingezet. De pleinwacht 
heeft een verklaring omtrent 
gedrag ( VOG)  
Sven inzetten in de groepen die dat 
nodig hebben voor gedrag tijdens 
spelen. 
Het komt terug op vergadering 5. 
 
De begroting is goedgekeurd dor 
het bestuur. De toelichting is 
besproken. 

Besloten gedeelte  



 

 Stand van zaken nieuwe directeur 

 Notulen vorige vergadering 
 

 
Stand van zaken nieuwe 
directeur: 
Donderdag 9 januari zijn er 
gesprekken met Frans met ouders 
en leerkrachten. 
Ellen zou de selectieprocedure 
heroverwegen. Fatima vraagt na 
hoe dat zit. 
Team heeft punten genoteerd 
waarvan wij willen dat een 
directeur aan voldoet. De 
profielschets komt in de MR. 
Daarvoor evt extra MR inlassen. 
 
Notulen vorige vergadering:  
 
Koningspelen: Desi vraagt aan 
Jolanda of Brooks gevraagd is voor 
de koningspelen. Hij gaat na of het 
financieel haalbaar is.  
 
Sporttenues: Begroting wordt 
verwerkt. Michael overlegt over de 
maten. Advies Desi: alleen shirtjes. 
Leerling raad kiest uit 3 soorten. 
Het streven is om het in mei rond 
te hebben. 
 
MR in de cloud: Binnen Zaan 
Primair en MR. Desi vraagt het na. 
 
Afscheid Matthieu wordt kort 
besproken. 
 

Deel 3 zonder schoolleiding: Deze keer met schoolleiding  

 besluitvorming 

 adviezen voorbereiden 

 Rondvraag  

Rondvraag:  
Het werkverdelingsplan moet voor 
het schooljaar altijd klaar zijn. Is 
door Pim geschreven. Door PMR in 
te lezen, daarna OMR. 
Komt in teamvergadering terug. 
Mieneke merkt op dat het hek bij 
de kleuters laat open gaat.  
Mieneke en Miriam zitten al 3 jaar 
in de MR. Stemming is eind van 
het jaar nodig 
Helen in Titia zitten al meer dan 3 
jaar. 

 


