
 

 

 
 
 
 
 
 

Jaarverslag Schooljaar 2015 - 2016 
Van de Medezeggenschapsraad OBS De Dijk  
 

Samenstelling van de MR: 
Teamleden (PMR): 

 Rob Baas (oost) 

 Anne Tonnon (oost) 

 Natascha Weeteling (west) 

 Henk Duits (oost) 

 Mandy Mantel (west) 
 
Ouderleden (OMR): 

 Farid Raji (oost) 

 José Duindam (oost)  

 Jantine Volmer (oost) 

 Tom Duijm (west) 

 Ronald Dekker (west) 
 

Bevoegd gezag: 

 Robert Poggenklaas (directeur) als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. 
 
 
Rooster van aftreden: (oudergeleding) 

 José Duindam; benoemd in 2011, aftredend in 2014. In juli 2014 benoemd voor een 
nieuwe termijn tot juli 2017.  

 Farid Raji, benoemd in 2012, aftredend in 2015. In juli 2015 benoemd voor een 
nieuwe termijn tot juli 2018.  

 Jantine Volmer; benoemd in 2013, aftredend in 2016. In juli 2016 benoemd voor een 
nieuwe termijn tot juli 2019.  

 Tom Duijm; benoemd in 2014 tot juli 2017. 

 Ronald Dekker; benoemd in 2014 benoemd tot juli 2017. 
 
 
De Medezeggenschapsraad van De Dijk heeft het afgelopen jaar zeven keer vergaderd.  
 
  



Naast allerlei lopende zaken zijn de volgende onderwerpen in het schooljaar 2015 / 2016 in 
de MR besproken: 
 
 
Continurooster 
Begin april heeft de schooldirectie bij de MR een voorstel voor wijziging van de schooltijden 

ingediend. Om schooltijden te kunnen wijzigen, moet de oudergeleding van de MR 

instemmen. Om dit te kunnen doen namens alle ouders, heeft de oudergeleding van de MR 

de ouders van OBS de Dijk voor de meivakantie om advies gevraagd over de schooltijden.  

 

De MR heeft 248 reacties ontvangen. Dit is een response van 70,1%. In totaal heeft 62% van 

de ouders een positief advies gegeven op het wijzigen van de schooltijden en 38% van de 

ouders een negatief advies. Op beide locaties (Oost/West) is de uitslag vergelijkbaar. Ook 

per groep is het merendeel van de ouders positief. 

Conclusie: het merendeel van de ouders is het eens met het voorstel van de school om de 

schooltijden te wijzigen naar een 5-gelijke-dagenmodel. 

 

Omdat het merendeel van de ouders heeft laten weten het eens te zijn met het 5-gelijke-

dagenmodel, maar om ook recht te doen aan de vele opmerkingen van andere ouders, heeft 

de oudergeleding de directie verzocht om te onderzoeken of een continurooster met een vrije 

woensdagmiddag ook tot de mogelijkheden behoort. De directie heeft dit samen met het 

team onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat dit niet tot de mogelijkheden behoort. Er 

zou dan met een pauzerooster gewerkt moeten worden, waardoor de sterke wens van het 

team, de hele dag 1 gezicht op de groep, niet meer mogelijk is.  

 

Dit betekent dat de oudergeleding van de MR uiteindelijk heeft ingestemd met het voorstel 

van de directie . Dit betekent ook dat De Dijk Oost en West met ingang van het nieuwe 

schooljaar is gaan werken met een 5-gelijke-dagen rooster van half 9 tot 14 uur. De TSO 

(tussenschoolsopvang) is komen te vervallen en alle kinderen eten 5 dagen per week met de 

leerkracht in de klas. 
 
Formatie en klassenindeling 2016/2017 
In het schooljaar 2016/2017 blijft het aantal groepen stabiel. Dat betekent dat OBS de Dijk dit 
jaar wederom 13 groepen heeft. Op Oost 8 groepen en op West 5.  
 
Schoolplan 2016 / 2017 
De MR heeft het schoolplan met de directie besproken. Een aantal onderwerpen is toegelicht 
zoals het gebruik van tablets en Engels op de basisschool. De directie heeft de opmerkingen 
van de MR verwerkt in het plan en definitief gemaakt. 
 
Verantwoording urenberekening 
De directie heeft de verantwoording van de lesuren voor komend schooljaar met de MR 
besproken. Het aantal uren voldoet aan de wettelijke norm. 
 
Medezeggenschapsreglement 
ZaanPrimair heeft samen met de GMR het medezeggenschapsreglement vernieuwd. De MR 
is geïnformeerd over de regels en een aantal wijzigingen. Het document is in juli door het 
bevoegd gezag en de Voorzitter van de MR ondertekend. In het begin van het schooljaar 
2016/2017 wordt er gekeken welke wijzigingen eventueel aandacht behoeven. 
 
 
 
 
 



Tot slot 
Een aantal van de in 2015/2016 besproken punten zullen wij ook in het komende jaar 
aandacht aan blijven besteden. Er is een jaarplan gemaakt dat als leidraad voor het 
komende jaar zal dienen. Het plan zorgt ervoor dat aan bepaalde punten structureel 
aandacht wordt gegeven. 
 
Oktober 2016 
 
Farid Raji 
Voorzitter MR OBS De Dijk 
 


