
http://www.tuxx.nl/ 

  
 

N
o

t
u

le
n

 M
R

 D
E

 D
I

J
K

  

Notulen 
MR de Dijk 

 
Datum: 04-06-2018 Tijd: 20:00  Locatie: De Dijk Oost  

 

Aanwezig:  Farid Raji, Tom Duijm, Jantine Volmer, Anne Tonnon , Henk Duits en 
Natascha Weeteling 

Afwezig met afbericht: 
Afwezig zonder afbericht:  

Robert Poggenklaas 
n.v.t. 

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

Team     
Datum volgende vergadering:   9 juli  (locatie Oost)- indien nodig n.a.v. organisatorische 

ontwikkelingen 
20.00 uur 

Agenda 

1) Opening en welkom 
2) Agenda vaststellen 
3) Vaststellen notulen MR vergadering 23-04-2018 
4) Punten n.a.v. notulen MR vergadering 23-04-2018 
5) Ingezonden stukken / post 
6) Vanuit Zaan Primair / directie 
7) Ziekte en vervanging leerkrachten 
8) Formatie 2018-2019 
9) Invulling OMR 
10) Organisatie ontwikkelingen 
11) WVTTK / Rondvraag 
12) Sluiting  

1. Opening en welkom 

Farid opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

2. Agenda vaststellen 

Geen bijzonderheden.  
 
 
 

http://www.tuxx.nl/


http://www.tuxx.nl/ 

  
 

N
o

t
u

le
n

 M
R

 D
E

 D
I

J
K

  

3. Vaststellen notulen MR vergadering 23-04-2018 

Notulen zijn vastgesteld.   
 

4. Punten n.a.v. notulen MR vergadering 23-04-2018 

Geen bijzonderheden. 
 

5. Ingezonden stukken/ post 

Er zijn ingezonden stukken: ouderbrieven m.b.t. de kleutergroep volgend schooljaar op locatie West: 
Een aantal ouders van locatie West maken zich zorgen over de groepsgrootte  
van de kleutergroep aankomend schooljaar. Robert heeft aan deze ouders een terugkoppeling gegeven. Vanuit 
de MR reageert Farid naar deze ouders. Eventueel verwijzen naar de directie. Farid bespreekt dit ook nog even 
met Robert.  
 
Ingezonden stuk: Themabrief Medezeggenschap - nummer 3 - Rol MR in vernieuwd toezicht inspectie 
Per 1 augustus 2017 is vanuit de Inspectie van het Onderwijs een vernieuwd toezicht van kracht. Dit heeft 
consequenties voor de rol van de medezeggenschapsraden, die voortaan ook met de inspectie te maken 
krijgen. Farid heeft hierover een schrijven per mail  naar alle MR leden doorgestuurd. Actie allen: doorlezen. 
Farid agendeert dit onderwerp voor de volgende vergadering. 

6. Vanuit Zaan Primair/ directie 

 
Vacatures 
Er is een vacature uitgegaan voor Adjunct van 0.4. 
 
Benoemingsadviescommissie (BAC) 
De MR heeft bij Zaan Primair aangeven wie er gaan deelnemen aan de BAC. Vanuit de OMR zal Farid 
plaatsnemen. Vanuit de PMR en het team zullen respectievelijk Natascha en Henk de school en het team 
vertegenwoordigen. Zaan Primair heeft laten weten dat, indien zij een kandidaat hebben voor de benoeming 
van directeur, zij contact opnemen met Farid. 
De MR wil graag weten aan welk tijdpad gedacht wordt. Het schooljaar is nog kort. Duidelijkheid hierover is 
zeer gewenst. Als aan het einde van de week nog niets bekend is neemt Farid contact op met het bestuur.  
 

7. Ziekte en vervanging leerkrachten 

Het ziekteverzuim ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Bij Zaan Primair is dit zelfs 11% (landelijk is dit 5%). 
Er zijn geen invallers te krijgen. Aan LIO-ers worden al contracten aangeboden. De inschatting is dat dit 
probleem in de toekomst alleen maar groter wordt. Een oplossing is niet voorhanden. Er wordt nagedacht over 
een  andere vorm van onderwijs. De (O)MR maakt zich zorgen over dit onderwerp en wil een signaal afgeven 
richting Zaan Primair over deze zorgelijke situatie.  
Opmerking n.a.v. de notulen van 23-04-2018: 
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Een van de clusterdirecteuren doet onderzoek naar de werkdruk. Mogelijk wordt n.a.v. dit onderzoek actie 
ondernomen/ beleid gemaakt om de werkdruk te verlagen. Hierover is een schrijven geweest in de 
Zaanprimeur (nieuwsbrief voor medewerkers).  
 

8. Formatie 2018-2019 

Geen bijzonderheden. De formatie is nog niet bekend. Deze zal z.s.m. met het team gecommuniceerd worden. 
Personele wisselingen voor zover nu bekend: 
Sandie gaat na de vakantie verhuizen naar Heerhugowaard en aldaar op zoek naar een nieuwe baan. 
 
 

9. Invulling OMR 

Vacature MR lid/voorzitter 
De vacature voor een voorzitter en/of lid MR wordt deze week door Farid opgesteld en kan dan in De Dijkapp 
(actie Natascha) . Tom stelt zich beschikbaar als voorzitter van de MR. Farid zal t.z.t. de overdracht verzorgen. 
Farid is eventueel bereidt om de eerste vergadering(en) nog bij te wonen. 
Actie: Tom buigt zich over een planning voor volgend schooljaar (vergaderdata).  

10. Organisatie ontwikkelingen 

Geen bijzonderheden anders dan bij punt 6.  

11. WVTTK/ rondvraag 

 
Informatieverstrekking MR 
Ten aanzien van beleidsmatige beslissingen wil de MR graag geïnformeerd worden door de directie.  
Dit kan via mail naar de voorzitter.  
 
Vergadering inlassen MR 
Alleen indien nodig vergaderen we nog op 9 juli a.s. om 20.00 uur (organisatorische ontwikkelingen) 
 
Cito eindtoets score groep 8 
Gemiddelde dit jaar (wederom) boven het landelijk gemiddelde.  
 
 
 
 

 

 

 

http://www.tuxx.nl/

