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Notulen 
MR de Dijk 

 
Datum: 27-11-2017 Tijd: 20:00  Locatie: De Dijk Oost  

 

Aanwezig:  Farid Raji, Tom Duijm, Jantine Volmer, Robert Poggenklaas, Anne 
Tonnon en Natascha Weeteling 

Afwezig met afbericht: 
Afwezig zonder afbericht:  

Henk Duits 
n.v.t. 

Voorzitter: Farid Raji 
Notulist: Natascha Weeteling 
Verzendlijst: Alle leden van de MR 

Team     
Datum volgende vergadering:   15-01-2017  (locatie Oost) 

20.00 uur 

Agenda 

1) Opening en welkom 
2) Agenda vaststellen 
3) Vaststellen notulen MR vergadering 02-10-2017 
4) Punten n.a.v. notulen MR vergadering 02-10-2017 
5) Ingezonden stukken / post 
6) Vanuit Zaan Primair / directie 
7) Voortgang school in Inverdan  
8) De Dijk 3.0 
9) De gezonde school 
10) Visitatiecommissie 
11) Communicatie ouders 
12) WVTTK / Rondvraag 
13) Sluiting  

1. Opening en welkom 

Farid opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

2. Agenda vaststellen 

Geen opmerkingen ten aanzien van de agenda. 

3. Vaststellen notulen MR vergadering 02-10-2017 

Notulen zijn vastgesteld.   
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4. Punten n.a.v. notulen MR vergadering 02-10-2017 

Smoelenbord 
Jantine gaat met Robert in overleg over het smoelenbord. Op dit moment zijn er zieken waardoor er wat 
vertraging is ontstaan m.b.t de realisatie. Jantine heeft ook ideeën over hoe het ‘smoelenbord’ in te  richten. 
Actie”: Jantine stuurt een aantal ideeën via mail.  

5. Ingezonden stukken/ post 

Op weg naar een rookvrije generatie 
De MR heeft een mail ontvangen vanuit de OR. Ouders willen graag een actief rookvrije schoolomgeving.  
 

Waarom meedoen aan deze actie? 
Uit onderzoek blijkt  dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken.  Vanaf 2020 
is het hebben van een rookvrij schoolterrein verplicht. De actie ‘op weg naar een rookvrije generatie’  werkt 
samen met ‘de Gezonde School’  om een rookvrij schoolterrein te creëren. Dit stelt niet alleen een gezonde 
norm voor leerlingen/studenten, maar beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.  
 

Hoe staat de MR  hierin? 
Robert geeft aan dat OBS De Dijk  sowieso onderdeel gaat uitmaken van ‘de gezonde school’ -zie ook 
agendapunt 9. Omdat per 2020 een rookvrij schoolterrein verplicht gesteld wordt, vindt de MR deze actie een 
goede aanleiding om per 1 januari 2018 de rookvrije schoolomgeving op onze school in te voeren. De MR vindt 
dit een goede zaak en wil daarom alvast vooruit lopen op de maatregel die per 2020 landelijk ingevoerd gaat 
worden.  
Na overleg wordt besloten de borden voor een rookvrije schoolomgeving aan te schaffen en op beide locaties 
op de schoolpleinen te plaatsen. Vanaf 1 januari 2018 zijn de schoolpleinen van OBS De Dijk dus rookvrij.  
 
Actie: Robert neemt met Irmgard de bestelling op. De borden zijn aan te schaffen via onderstaande link.  
https://www.informatiebord.nl/rookvrijegeneratie 
 
Een rookvrij schoolterrein, wat houdt dit in?  
Een rookvrij schoolterrein: 

1) is geheel rookvrij voor alle aanwezigen, zonder uitzonderingen 
2) draagt bij aan een gezonde en schone leeromgeving; 
3) geeft het goede voorbeeld aan leerlingen en stelt een gezonde sociale norm; 
4) maakt leerlingen weerbaarder om de verleiding van roken te weerstaan; 
5) beschermt leerlingen tegen (ongewenst) meeroken. 

 

6. Vanuit Zaan Primair/ directie 

 
Staking 
Of deze doorgaat is nu nog onbekend. Het ligt eraan wat er 5 december uit de onderwijsbegroting vanuit het 
kabinet naar buiten gebracht wordt. Gaat de staking door dan is deze gepland op 12 december a.s. Het 
bestuur betaalt deze keer de salarissen niet door. Collega’s die gaan staken en lid zijn van de bond kunnen een 
beroep doen op de stakingskas. Op dit moment wordt er Zaan Primair breed geïnventariseerd wie er wel en 
wie niet gaat staken. Collega’s die niet staken moeten die dag gewoon aan het werk. Voor deze collega’s wordt 
een passende werkplek gezocht. Binnen de Dijk heeft 1 collega aangegeven niet te gaan staken. Dat betekent 
dat als de staking op 12 december doorgaat onze school dicht is.  Ouders worden hiervan na 5 december a.s. 
op de hoogte gebracht.  

http://www.tuxx.nl/
https://www.informatiebord.nl/rookvrijegeneratie
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7. Voortgang school in Inverdan 

Vanuit Zaan Primair 
Geen mededelingen. 
 
Vanuit de media 
In de Orkaan heeft een stukje gestaan over de nieuwbouw van diverse scholen in de Zaanstreek. De Dijk West 
en de Rietvink worden hierin genoemd. Voor de nieuw te bouwen school waar zowel de Dijk West als de 
Rietvink zullen huisvesten is het einddoel gesteld op 2021, mits er geen bezwaarschriften ingediend worden. 
Anders kan het oplopen tot in 2023.  
 
Planning: 
2019: voorbereidings- en ontwerpfase 
2020: vergunning fase, bezwaar- en beroepsfase 
2021: realisatiefase 

8. De Dijk 3.0 

Geen bijzonderheden. 
 

9. De Gezonde School 

Gezonde school 
Wij zijn bezig met het vignet ‘gezonde school’ (zie voor bijzonderheden notulen van 2 oktober j.l.). Na 
inventarisatie, ook vanuit het oogpunt wat we nu al doen, is er besloten om ons in eerste instantie te richten  
twee pijlers. Te weten: 

1. Voeding  
2. Welbevinden 

 
Welbevinden: 
Wij brengen de sociaal emotionele ontwikkeling van alle leerlingen, vanaf groep 1, in kaart. Dit doen wij met 
gevalideerde toetsen en instrumenten. We werken preventief aan pestgedrag. Daarnaast doet OBS De Dijk 
mee aan het Prima pestonderzoek.  
 
Voeding: 
We zijn al een gruitenschool.  
Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre een ‘waterschool’ haalbaar is.   
Het onderwerp ‘De waterschool’ is een terugkerend onderwerp in de OR. Het leeft onder ouders. En ook als 
school willen wij een gezonde leefstijl, dus ook het water drinken, stimuleren.  
Wij willen kinderen bewust maken van hun eet- en drinkgedrag. Het is niet de bedoeling om regels op te 
leggen. We hopen met dit nieuwe beleid de bewustwording te vergroten en ouders en kinderen preventief 
voor te lichten. Wij willen graag  alle ouders in dit proces betrekken en meenemen om samen te zorgen voor 
een veilig én gezond schoolklimaat.   

10. Visitatiecommissie 

De visitatiecommissie is een soort inspectiebezoek, maar dan vanuit Zaan Primair. Er komen dan directeuren, 
IB-ers e.d. van andere scholen één dag een kijkje nemen op een school, met als doel om te kijken hoe die 
school ervoor staat. Veelal gebeurt dat voordat een school daadwerkelijk inspectiebezoek krijgt. In ons geval is 
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vorig jaar al een bezoek gebracht door de inspectie en is de visitatiecommissie (achteraf) op 23 november j.l.   
op bezoek geweest. Doel van het bezoek: de ontwikkelingen binnen de school bekijken en volgen. Hoe staat 
OBS De Dijk ervoor?  
 
Op beide locaties zijn er de gehele dag gesprekken gevoerd: met ouders, met leerlingen, met directie en met 
de leerkrachten. Alle mappen zijn bekeken, er zijn lessen bijgewoond , etc.  
 
De verwachting is dat rond de Kerst de rapportage gereed is. Hier zullen sterkten, maar ook ontwikkelpunten 
en aanbevelingen uit voorkomen. Hieruit zullen/kunnen actiepunten voortkomen om ons nog verder te 
professionaliseren. In een korte evaluatie, na een dag op onze school in de rondte gelopen te hebben, werd 
door de visitatiecommissie als positieve feedback genoemd dat zowel ouders als leerlingen, die in gesprek zijn 
geweest met de commissie,  positief waren over onze school.  
 

11. Communicatie ouders 

Gedrags- en omgangsafspraken 
Vanuit de directie worden er zorgen geuit over de steeds toenemende waarin collega’s worden blootgesteld 
aan fysiek en verbaal geweld. Dit is Zaan Primair breed een steeds groter wordend probleem.  
 
Dinsdag 28 november a.s. wordt aan dit onderwerp aandacht besteedt in het directieberaad.  
Het formulier  ‘gedrags- en omgangsafspraken van (school)’  is ter inzage rondgedeeld in de MR. Morgen 
tijdens het directieberaad (Zaan Primair breed) komt dit onderwerp ook aan bod. Er ontstaat een trend waarin 
collega’s (op alle Zaan Primair scholen) zich steeds vaker onveilig voelen. In toenemende mate is er sprake van 
verbaal en fysiek geweld. Vaak ook nog in bijzijn van de leerlingen. Dit is zeer ongewenst. Alle Zaan Primair 
scholen willen een gedrags- en omgangsafspraken document’  door ouders van leerlingen die starten op de 
school laten ondertekenen.   
 
Note: 
In het formulier staat dat er geen alcohol gedronken mag worden in de buurt van het schoolplein of in het 
zicht van de kinderen. Uitzondering op de regel: tijdens de kerstviering mag er een glaasje glühwein 
geschonken worden.  
 
 

12. WVTTK/ rondvraag 

Scooters en fietsen 
De laatste tijd gaan steeds meer ouders/leerlingen op de fiets of scooter naar beneden. Dit is steeds een 
terugkerend probleem. Robert zal hier een stukje in het Daaikie over plaatsen.  
 
Leerlingenraad 
Hoe openbaar is deze raad? De data hiervan zijn bekend en staan in de agenda. Vanuit elke groep (vanaf groep 
5) zitten twee afgevaardigden in de leerlingenraad. Robert organiseert dit op locatie Oost en Bianca doet dit 
op locatie West. Hier worden door de kinderen verslagen van gemaakt. Na de leerlingenraad wordt er in de 
groepen ook aandacht besteed aan wat er in de leerlingenraad besproken is.  
De leerlingenraad is er voor de kinderen. De kinderen die in de leerlingenraad zitten zijn het klankbord voor 
alle kinderen van de school. Jantine vraagt zich af of hier meer bekendheid aan gegeven kan worden. We gaan 
hierover nadenken.  
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