
Kort Jaarverslag MR Den Aldenhaag schooljaar 2020-2021

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
2020-2021.

MR geleding

De MR bestaat uit twee personen als afvaardiging namens het personeel, en een tweetal ouders. De
personeelsgeleding van de MR wordt gevormd door Eva de Kam en Hanneke Schalkwijk. Eva heeft tevens
zitting in de GMR van BasisBuren. De oudergeleding bestond uit Marc Vlierman en Jacco Flipsen
(voorzitter). Gedurende het schooljaar hebben Marianne Kornaat en Ciska Blom ingevallen namens de
oudergeleding. Aan het eind van het schooljaar is Jacco Flipsen afgetreden, en voor het nieuwe
schooljaar 2021-2022 nemen Marc, Ciska en Marianne zitting in de MR waarbij het de bedoeling is dat
Marc helpt bij een een soepele overgang en te zijner tijd aftreedt zodat Marianne en Ciska de MR
oudergeleding vormen. In het nieuwe schooljaar blijven Eva en Hanneke aan als MR lid.

Schoolplan en Jaarplan

Zoals gebruikelijk wordt aan het begin van het schooljaar het jaarplan gedeeld met de MR. Ook is het
schoolplan, en de matrix toezichtkader besproken. Het schoolplan beschrijft de kwaliteit van het
onderwijs op Den Aldenhaag, en de geplande verbetering in de komende periode van 4 jaar, alsmede het
onderwijskundig beleid en het personeelsbeleid.  De MR heeft de mogelijkheid gehad hier input op te
geven, en heeft daarna ingestemd met het plan. Het jaarplan zoomt in op het komende schooljaar, en de
activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvinden gerelateerd aan de speerpunten van de
schoolleiding. Het matrix toezichtkader wordt gebruikt om de kwaliteitsdoeleinden die de school heeft
gesteld te waarborgen. Het is de bedoeling dat dit jaarlijks wordt geaudit op zichtbaarheid/
merkbaarheid waarbij de school ambities jaarlijks kunnen worden aangepast om zo stap voor stap naar
een hoger niveau te komen.

Ouderbijdrage 2020-2021

De MR heeft ingestemd met het voorstel om de vrijwillige ouderbijdrage gelijk te houden met het bedrag
van het vorige schooljaar (40 EUR).

Coronacrisis

Evenals het voorgaande schooljaar heeft de coronacrisis een groot effect gehad op het verloop van het
schooljaar. De MR is goed op de hoogte gehouden door de schoolleiding over de genomen maatregelen.
Regelmatig is de MR input gevraagd om mee te denken over allerhande praktische zaken, gerelateerd



aan de corona beperkingen, zoals bijvoorbeeld zelftesten van de leerkrachten, bubbels, schoolreis, en
kamp.

Oudertevredenheidsonderzoek

De MR heeft al een tijdje aangedrongen op een nieuw oudertevredenheidsonderzoek en is blij dat dit in
het afgelopen schooljaar heeft plaatsgevonden. Het beeld is overwegend een stuk positiever dan twee
jaar geleden en de inzet van het team werpt z’n vruchten af. Natuurlijk zijn er verbeterpunten, en de MR
zal hierop toezien.

RI&E

Dit Risico Inventarisatie en Evaluatie onderzoek was in het voorgaande schooljaar uitgesteld en is dit
schooljaar alsnog uitgevoerd. Er zijn geen grote onvolkomenheden vastgesteld.

Oudergesprekken

Met de schoolleiding is afgesproken dat er minimaal twee momenten in het jaar zijn dat er een gesprek
is tussen ouders en leerkracht: de omgekeerde oudergesprekken aan het begin van het schooljaar en de
10 minuten gesprekken na het eerste rapport. Indien wenselijk kan dan ook nav het eindrapport een
oudergesprek gehouden worden. Dit leidt tot meer regelmatig contact tussen leerkracht en ouder
gedurende het jaar om de voortgang van de kinderen te bespreken.

Directie en Formatie 2021-2022

De MR is tijdig geconsulteerd over de geplande wijziging van de directiestructuur op Den Aldenhaag,
waarbij Eveline, per 1 augustus 2021, benoemd wordt als directeur van de school, en Henriette zich zal
focussen op haar directeurschap van de Blinker. De MR is akkoord met deze wijziging.

De formatie en groepsverdeling is met de MR besproken. Het extra geld dat de school ontvangt vanuit
het Nationaal Programma Onderwijs (steun vanuit de rijksoverheid om achterstanden van leerlingen als
gevolg van de Corona Crisis weg te werken) wordt bij Den Aldenhaag ingezet om terug te gaan naar 4
combinatiegroepen (ipv de 3 groepen waar dit schooljaar mee gewerkt wordt). De MR vindt dit een goed
besluit en stemt in: met de kleinere groepen in het komende schooljaar is er meer aandacht voor de
kinderen, en kunnen eventuele achterstanden hopelijk snel worden ingelopen. De MR hoopt het
leerlingaantal verder groeit in de komende jaren, zodat deze opzet duurzaam is.


