
 

                                      MedezeggenschapsRaad 

Nummer: 4 

Datum: 27-02-2020 

Notulist:  Mieneke                                                            

   Aanvang: 19.00u 

 

Aanwezig: Helen, Titia, Michael, Fatima, Pim de Jong, Mieneke, Mark (toehoorder 

open gedeelte) 

Afwezig: Miriam 

 

Open gedeelte 
 

 

Deel 1 met schoolleiding  

 
 stavaza sportshirts 

 

 koningsspelen 

 

 schoolfotograaf 
 

 

Sportshirts: Michael laat de 
proefshirts zien. Het Zoekerlogo 
komt op de borst en rug. Er worden 
geen broekjes besteld. ACTIE: 
Michael inventariseert en bestelt. 
De bedoeling is om komend 
schoolvoetbaltoernooi in de nieuwe 
shirts te kunnen spelen.  
Koningsspelen: Vorig jaar heeft 
gemeente Zaanstad deze dag 
georganiseerd. Komend jaar zal 
dat waarschijnlijk Broeks events 
zijn. Sven de gymleraar geeft 3 
maart een presentatie aan het 
team betreft de Koningsspelen. 
ACTIE: Pim stuurt een reminder 
aan Desi betreft de beschikbare 
gelden en of er wel of niet wordt 
samengewerkt met Broeks Events. 
Schoolfotograaf: Pim heeft 
navraag gedaan bij Matthieu. 
Terugkoppeling heeft inmiddels 
plaatsgevonden.  



Besloten gedeelte  

Deel 2 met schoolleiding  

 

 Notulen vorige vergadering 
 

 Groepsprognose/formatie 
 

 

Notulen 
Stoeien op het plein: Dit onderwerp 
is besproken in het team. Contact 
met respect wordt gehanteerd van 
groep 6 tot en met 8. Er komen 
judo lessen voor de groepen 3 tot 
en met 8 voor zes weken. 
Schoolgids: Is goed bevonden en 
is op de site geplaatst. 
Muziekonderwijs: Muziekleraar zit 
in de ziektewet. Samenwerking zal 
beëindigd worden i.v.m. te hoge 
kosten.  
Notulen vervolgens vastgesteld. 
Groepsprognose/formatie: 
Pim geeft aan dat de school groeit 
van 11 naar 12 groepen naar 
ongeveer 300ll.  Leerkrachten 
hebben hun voorkeuren 
uitgesproken. Formatie 2020-2021 
wordt 6 april gepresenteerd. 
Punten directie: 
Vloer kleutergang wordt vervangen 
in de meivakantie. 
Vloerverwarming hal wordt 
gecontroleerd. 
Ingang hoofdplein + gat 
kleuterplein worden opgehoogd en 
bestraat.  
Renovatie dak gymzaal is bijna 
afgerond. 

Deel 3 zonder schoolleiding:  

 Samenwerking met huidige directie 
 

 Stavaza nieuwe directie 
 

 MR vacatures 

Na overleg is besloten dat 
Marjolein Floris (ZC), Titia de 
Bruijne (PMR) en Mieneke Stadt 
(OMR) deelnemen aan de BAC. 
PMR en OMR doen elkaar verslag 
van bevindingen samenwerking 
met huidige opzet directie.  
ACTIE: Mieneke benadert Miriam 
en overlegt betreft vacatures OMR. 
Volgende vergadering verkiezingen 
evt uitzetten.  
Evt vacatures binnen de PMR 
worden intern ingevuld.   

 


