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Notulen 
MR de Dijk 

 
Datum: 02-10-2017 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:   27 november 2017  (locatie Oost) 

20.00 uur 

Agenda 

1) Opening en welkom 
2) Agenda vaststellen 
3) Vaststellen notulen MR vergadering 19-06-2017 
4) Punten n.a.v. notulen MR vergadering 19-06-2017 
5) Ingezonden stukken / post 
6) Vanuit Zaan Primair / directie 
7) Voortgang school in Inverdan  
8) De Dijk 3.0 
9) Jaarplan 
10) Promotie MR 
11) WVTTK / Rondvraag 
12) Sluiting  

1. Opening en welkom 

Farid opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

2. Agenda vaststellen 

Aangedragen agendapunt: vergaderdata schooljaar 2017-2018 

3. Vaststellen notulen MR vergadering 19-06-2017 

Notulen zijn vastgesteld.   
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4. Punten n.a.v. notulen MR vergadering 19-06-2017 

Geen.  

5. Ingezonden stukken/ post 

Geen ingezonden stukken. 

6. Vanuit Zaanprimair/ directie 

 
Smoelenboek 
Alle MR leden en OR leden graag melden bij de fotograaf, zodat er een recente foto gemaakt kan worden van 
alle MR en OR leden i.v.m. ‘een smoelenbord’ in de gangen van beide locaties om meer bekendheid te geven 
aan de MR en OR.   
 
Staking donderdag 5 oktober a.s. 
Vanuit Zaan Primair is er een bus geregeld om naar Den Haag te gaan. Collega’s die staken kunnen dat doen 
waar ze willen. Collega’s die niet staken dienen vervangend werk te gaan doen. Voor deze collega’s wordt een 
oplossing binnen ZP geregeld. Van De Dijk gaat een hele grote groep naar Den Haag.  
 
Gezonde school 
Wij gaan op voor het predicaat ‘gezonde school’. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor 
scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Er zijn vier pijlers . Als aan de 
criteria van een deze pijlers voldaan is krijgen we het vignet ‘gezonde school’.  
Wat is een gezonde school? 
Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De 
Gezonde School-aanpak helpt ons hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde 
leefstijl van leerlingen. Als wij binnen een gekozen thema alle vier de pijlers van Gezonde School op orde 
hebben, mogen wij ons (gedurende drie jaar) profileren als Gezonde School met een vignet voor dat thema!  

De vier pijlers: 
Gezondheidseducatie 
Fysieke en sociale omgeving (gezond gedrag) 
Signaleren 
Beleid 
 

7. Voortgang school in Inverdan 

Geen bijzonderheden.  
 

8. De Dijk 3.0 

Vernieuwingstraject/vernieuwende onderwijsconcept 
Op dit moment zijn er geen grote nieuwe ontwikkelingen te melden. Voorzichtig aan zijn we aan het 
onderzoeken welke onderwijsvorm het beste bij ons past. In ontwikkeling bijvoorbeeld is het gepersonaliseerd 
leren.  
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Een onderdeel hiervan zijn de portfolio’s en de nieuwe gesprekkencyclus waarmee we dit schooljaar gestart 
zijn.  Aan de hand van ervaringen van zowel ouders als team gaan we dit verder door ontwikkelen. De eerste 
ronde ‘startgesprekken’ zijn inmiddels achter de rug en zijn zowel door de leerkracht als door de ouders als 
positief ervaren.   
 
 

9. Jaarplan 

Het jaarplan voor aankomend schooljaar wordt besproken. De speerpunten zijn in het jaarplan (een 
schematische weergave) gezet en in deelthema’s en onderwerpen opgedeeld. Sommige speerpunten zijn 
vanuit het jaarplan van vorig schooljaar meegenomen naar dit schooljaar. Deze zijn nog actueel en/of niet 
afgerond (meerjarenplan). Er zijn ook nieuwe speerpunten toegevoegd.  
 
 

10. Promotie MR 

-Zie smoelenbord onder punt 6.  
-Jantine maakt een klein verslagje: waar staat de MR voor? Hoe zijn zij bereikbaar?  
Dit komt bij het smoelenbord, op beide locaties,  in de hal te hangen.   
-In navolging van de OR komt er ook een stukje van de MR-leden in het Daaikie.  
Jantine verzorgt het eerste stukje (over twee weken). 
 

11. WVTTK/ rondvraag 

Vergaderdata MR schooljaar 2017-2018 
27-11-2017 
15-01-2018 
12-03-2018 
23-04-2018 
04-06-2018 
 
Jaarverslag MR 
Farid levert deze aan bij Robert. Liefst voor 1 november.  
 
Vacature MR & OR 
Vanuit de ouderhulpboekjes is een aanmelding gekomen van Cigdem. Zij wil graag participeren in de MR of 
OR. Jantine gaat vragen waar haar voorkeur naar uit gaat en nodigt haar uit voor de volgende vergadering.   
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