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Notulen 
MR de Dijk 

 
Datum: 15-01-2018 Tijd: 20:00  Locatie: De Dijk Oost  

 

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

Afwezig met afbericht: 
Afwezig zonder afbericht:  

Henk Duits, Jantine Volmer 
n.v.t. 

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

Team     
Datum volgende vergadering:   12-03-2018  (locatie Oost) 

20.00 uur 

Agenda 

1) Opening en welkom 
2) Agenda vaststellen 
3) Vaststellen notulen MR vergadering 27-11-2017 
4) Punten n.a.v. notulen MR vergadering 27-11-2017 
5) Ingezonden stukken / post 
6) Vanuit Zaan Primair / directie 
7) Voortgang school in Inverdan  
8) De Dijk 3.0 
9) De gezonde school 
10) Rookvrije schoolomgeving 
11) Visitatiecommissie 
12)        Communicatie ouders 
13) WVTTK / Rondvraag 
14) 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 27-11-2017 

Notulen zijn vastgesteld.   
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4. Punten n.a.v. notulen MR vergadering 27-11-2017 

Geen bijzonderheden. 

5. Ingezonden stukken/ post 

Or Esther (zie notulen OR) 
Veel vuil op het schoolplein. Farid heeft aangegeven dat dit niet direct een MR aangelegenheid is. We zien ook 
niet meteen een oplossing hiervoor. Het stukje groen is geadopteerd door de buurt. Zij zijn hiervoor 
verantwoordelijk. OR wil graag gaan onderzoeken welke opties er zijn en daarna met een voorstel komen.  
Actie: Farid koppelt dit terug.  
 

6. Vanuit Zaan Primair/ directie 

 
Schoolpraat 
Digiduif wordt schoolpraat app. Er is bestuursbreed een onderzoek gedaan. Zaan Primair wil eenzelfde 
communicatiemiddel voor alle ouders. Hiermee worden veel kosten bespaard. Daar is uiteindelijk schoolpraat 
uit gekomen. De app wordt per school ingericht naar eigen wens. Op dit moment zijn de voorbereidingen in 
volle gang. Uiterlijk 1 maart is de overstap. Ouders worden hier geruime tijd van te voren over ingelicht.  
 
Nieuwe website 
Vandaag is er een overleg geweest over de website. Alle scholen van ZP krijgen een nieuwe lay out. In de 
komende tijd wordt de website opnieuw ingericht. Uiterlijk 1 mei gaat de website in de lucht. Team en ouders 
worden hier t.z.t. over geïnformeerd.  
 
 
 

7. Voortgang school in Inverdan 

Geen bijzonderheden 

8. De Dijk 3.0 

Woensdag 17 januari a.s. komt de werkgroep bijeen op Zaan Primair, aangevuld door Ruud en Ellen vanuit het 
bestuur. Woensdag gaan we bespreken welke kant we verder op willen gaan. Het is de bedoeling om op een 
korte termijn , voor het einde van het schooljaar, samen te onderzoeken en een visie neer te zetten over waar 
de Dijk straks wil staan.  
Er wordt ook nagedacht over een nieuwe organisatiestructuur. Dit in het verlengde van de Dijk 3.0 een nodige 
stap.  
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9. De Gezonde School 

Waterschool 
Robert heeft contact gehad met GGD i.v.m. waterschool. De bedoeling is om het waterdrinken niet als ‘regel’ 
maar wel als advies neer te leggen bij ouders om zo een gezond klimaat te bewerkstelligen en te bevorderen. 
Op dit moment wordt gekeken naar de mogelijkheden om de gezonde school op de kaart te zetten en ouders 
daarin mee te nemen. Organisatorisch zijn we aan het bekijken hoe we hier handen en voeten aan kunnen 
geven. Wat is er nodig om een gezonde school te bewerkstelligen? Denk bijvoorbeeld aan een watertapkraan, 
of bidons. Samen met het team wordt nader onderzocht hoe we e.a. gaan inzetten en welke afspraken we 
gaan maken. Ook wordt nu nog wat er precies mogelijk m.b.t. de financieel gebied.  
 
De voorbesprekingen om de lijnen uit te zetten zijn gedaan.  
Ideeën m.b.t. een gezonde school:  

- Op vrijwillige basis (preventief) de leerlingen voorlichten over gezonde voeding,; wat suiker met je 
doet; 

- Er komt een tandarts op school om lessen te geven.  
 
Rookvrije school 
Zie agendapunt 10.  
 

10. Rookvrije schoolomgeving 

 
Rookvrije school 
Sinds 1 januari zijn we een rookvrije school. De borden op Oost hangen al. De borden op West worden deze 
week geplaatst. In december heeft hierover een stukje in het Daaikie gestaan. In de komende tijd zal er op de 
pleinen extra gecontroleerd worden.  
 

11. Visitatiecommissie 

 
Het concept rapport is ontvangen. De directie geeft hier feedback op en stuurt het rapport terug naar de 
visitatiecommissie. T.z.t., als het rapport definitief is, zal het in de MR besproken worden.   

12. Communicatie ouders 

Veel scholen hebben al een ‘gedragscodedocument’ (zie notulen vorige vergadering). In het directieberaad is 
naar voren gekomen dat er niet veel behoefte is aan een nieuw document, aangezien de huidige documenten 
per school volstaan.  

13. WVTTK/ rondvraag 

Nieuwe voorzitter 
Farid stopt aan het einde van dit schooljaar als voorzitter. Hij is niet herkiesbaar. Farid heeft twee termijnen 
gediend. Hij  is eventueel wel bereid om als er nog geen nieuwe kandidaat is dit nog even op te vangen. Er 
moet een vacature uit. Actie Farid: volgende vergadering dit onderwerp op de agenda plaatsen.  
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