Kort Jaarverslag MR Den Aldenhaag schooljaar 2019-2020

Dit jaarverslag beschrijft kort de onderwerpen zoals die door de schoolleiding en de
medezeggenschapsraad (MR) van Den Aldenhaag zijn besproken en besloten gedurende het schooljaar
2019-2020.

MR geleding
De MR bestaat uit een afvaardiging namens het personeel en een afvaardiging namens de ouders. De
personeelsgeleding van de MR wordt gevormd door Eva de Kam en Els Overbeek. Eva heeft tevens
zitting in de GMR van BasisBuren. De oudergeleding bestond uit Marc Vlierman en Jacco Flipsen
(voorzitter). Aan het eind van het schooljaar heeft Els afscheid genomen van de MR, ivm haar
pensionering. Hanneke Schalkwijk heeft haar positie in de MR overgenomen. Eveline van Hemert heeft
als locatieleider deelgenomen aan de besprekingen.

Jaarplan
Zoals gebruikelijk bespreekt de MR met de schoolleiding het opgestelde jaarplan op hoofdlijnen. Het
werken in de combinatiegroepen lijkt goed te gaan, maar we moeten alert blijven met betrekking tot de
groepsgrootte van groep 1/2/3. Invoering van de werkmethode Blink geeft de mogelijkheid tot
groepsdoorbroken en gedifferentieerd lesgeven. De schoolleiding geeft verder aan dit schooljaar op
zoek te gaan naar een nieuwe rekenmethode.

Corona crisis
De corona crisis heeft een groot effect gehad op het verloop van het schooljaar, en een enorm beroep
gedaan op de flexibiliteit van de juffen, de leiding, de kinderen en hun ouders. De MR heeft vanaf maart
2020 de focus aangepast en een aantal onderwerpen zoals die in het jaarplan worden genoemd of
hieronder worden behandeld, tijdelijk in de ijskast geplaatst. Gezien de crisissituatie, en de steeds
veranderende omstandigheden, vonden we het gepast de schoolleiding voldoende ruimte te geven, en
mee te denken, om te komen tot oplossingen om onderwijs doorgang te laten vinden. Een aantal zaken
zijn daarin vanuit de overheid opgelegd, of BasisBuren-breed bepaald. Maar er zijn ook onderwerpen die
specifiek zijn voor Den Aldenhaag, en daar hebben we met Eveline uitgebreid contact gehad. Zo zijn we
nauw betrokken geweest bij de planning en het protocol voor een geslaagde terugkeer naar school toen
de scholen vanaf 11 mei weer (gedeeltelijk) open gingen.

Formatie en Budget 2020-2021
In juni is, vooruitlopend op het volgende schooljaar de klassenindeling, formatie en het budget
besproken. De MR heeft ingestemd met de plannig zoals die is voorgelegd.

Ouderbijdrage 2019-2020
De MR heeft ingestemd om de ouderbijdrage voor dit schooljaar niet te wijzigen.

Duurzaamheid
Aan het begin van het schooljaar heeft de MR het onderwerp duurzaamheid op de agenda gezet. Er
werd binnen Den Aldenhaag al wat actie genomen in de richting van duurzaamheid, maar door de
coronacrisis is dit onderwerp wat op de achtergrond geraakt.

Oudertevredenheidsonderzoek
In januari heeft de MR gevraagd of het mogelijk was een oudertevredenheidsonderzoek uit te zetten.
Ook dit onderwerp is als gevolg van de corona crisis niet verder behandeld, maar de MR neemt dit in het
volgende schooljaar weer op. Het vorige onderzoek is inmiddels al weer van een paar jaar geleden, en er
is inmiddels veel veranderd.

RI&E
Aan het begin van het jaar meldde de schoolleiding dat er op korte termijn een RI&E (Risico
Inventarisatie en Evaluatie) onderzoek wordt gedaan waarbij veiligheids- en gezondheidsrisicos van de
school in kaart worden gebracht. De MR heeft er begrip voor dat er door de crisis situatie vertraging is
opgelopen, en neemt dit in het nieuwe schooljaar weer op met de leiding.

