
Kort Jaarverslag MR Den Aldenhaag schooljaar 2018-2019 

 

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 
2018-2019. 

 

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). Geen wijzigingen hebben plaatsgevonden tijdens het schooljaar. Namens de schoolleiding 
hebben Eveline van Hemert (locatieleider) en/of Henriette van de Sluis (Meerscholen Directeur 
BasisBuren Zuid) deelgenomen aan de besprekingen. 

 

MR reglement 

Aan de start van het schooljaar bleek de MR van Den Aldenhaag geen reglement te hebben. Dit 
document beschrijft oa de samenstelling en de taken en bevoegdheden van de MR en vormt de basis 
voor het overleg met de schoolleiding. Op basis van een bestaand document van een andere school 
binnen BasisBuren is een reglement opgesteld dat werkbaar is voor Den Aldenhaag. Op 1 April 2019 is 
het document bekrachtigd door ondertekening van de MR en de schoolleiding. 

 

Jaarplan 

Aan het begin van het schooljaar heeft de MR een overzicht van het Jaarplan van de school ontvangen 
waarin de belangrijkste actiepunten voor dit schooljaar worden samengevat. Samen met de 
schoolleiding kijkt de MR mee of we op schema zitten, en geeft de MR aanvulling waar zinvol. 

 

Interactie MR-en BasisBuren Zuid 

In het voorgaande schooljaar had een introductiebijeenkomst plaatsgevonden tussen de MR-en van de 
drie locaties van BasisBuren Zuid. Aan het begin van het schooljaar is besproken of het zinvol is actief dit 
interactie platform op te zetten. Er is besloten dit vooralsnog niet te doen totdat een nuttige bijdrage of 
noodzaak te verwachten is. 

 

Gezonde School en voedingsbeleid 

In november 2018 heeft de schoolleiding aangegeven bij de MR zich sterk te willen maken om een 
voedingsbeleid op te willen stellen en daarmee in aanmerking te komen voor Vignet Gezonde School op 



het thema Voeding. Aandacht voor gezondere voeding is belangrijk voor de ontwikkeling van de 
kinderen, het Vignet is een goed signaal voor de presentatie van de school naar buiten, en levert tevens 
een financiële bijdrage op om activiteiten gerelateerd aan gezonde voeding te bekostigen. Gedurende 
het schooljaar is gewerkt aan het document, wat heeft geleid tot een concept beleid dat is gedeeld met 
de ouders op 26 april en diende als instemmingsaanvraag aan de MR. Het concept document heeft een 
aantal vragen en zorgen vanuit de MR opgeroepen met name met betrekking tot de beperking van de 
voorgestelde keuzes . Ook hebben enkele ouders contact opgenomen met Eveline met hun vragen over 
dit concept beleid. Dit alles heeft geleid tot een definitieve versie van het voedingsbeleid die beter 
aansluit bij de rol die de school kan spelen met als doel een gezonde voeding voor onze kinderen, 
waarbij de focus ligt op variatie en balans. De MR heeft ingestemd met de herziene versie op 11 juni. 

 

Ouderbijdrage 

Tijdens de algemene ouderavond in oktober 2018 is gemeld dat niet alle ouders de (vrijwillige) 
ouderbijdrage het afgelopen jaar hadden betaald. Er werd geopperd door de ouders in de budgettering 
van het huidige jaar er alvast rekening mee te houden dat opnieuw niet iedereen deze bijdrage zou 
betalen. Dit is in de MR besproken en met de schoolleiding is afgesproken dat we voor het huidige jaar 
uitgaan van 100% bijdrage door de ouders en dat een duidelijker beroep wordt gedaan op de ouders en 
het belang van de bijdrage te onderstrepen. Mocht de bijdrage desondanks onder 100% zijn, dan 
houden we daar rekening mee in het daaropvolgende schooljaar. Ouders van kinderen die gedurende 
het schooljaar instromen wordt een bijdrage naar rato gevraagd. Resultaat over het schooljaar is dat alle 
ouders de bijdrage hebben betaald en dat, omdat het aantal leerlingen groeiende is, de betaalde 
bijdrage het begrote budget overstijgt. Hierdoor is geld overgehouden, waarvan de besteding 
uiteraard direct naar de kinderen zal gaan. 

 

Continurooster 

Het idee om over te schakelen naar een continurooster leefde al langer, maar dit is een grote 
omschakeling voor de leerlingen, juffen en ouders. Op verschillende tijdspunten in het jaar is dit 
onderwerp op de MR agenda geweest om er zeker van te zijn dat de overgrote meerderheid van de 
ouders achter deze beleidswijziging zou staan. Tevens moest buitenschoolse opvang geregeld zijn. Eind 
2018 heeft de schoolleiding een behoeftepeiling onder de ouders uitgevoerd. Op 11 juni heeft de 
oudergeleding van de MR ingestemd om, met ingang van het nieuwe schooljaar, over te schakelen naar 
een continurooster.  

 

DIA toets 

Begin februari werd het enigszins urgent om met de schoolleiding te spreken over hun wens over te 
schakelen van de eind Cito toets naar de DIA toets als eindtoets voor onze kinderen in groep 8. Het 
voordeel van deze toetsmethode is dat deze online afgenomen kan worden en adaptief is (waarbij de 
moeilijkheid  van de toetsvragen aangepast wordt aan het kennisniveau van elk kind). Cito biedt deze 
mogelijkheid nog niet, en DIA staat bekend als een goed alternatief waar ook de voortgezet onderwijs 
scholen in de buurt bekend mee zijn. We hebben een goed inhoudelijke discussie gehad over dit 



onderwerp over het nut en noodzaak en ingestemd  met deze verandering. De toets is positief 
ontvangen door de leerlingen van groep 8. 

 

Formatie en Budget 2019-2020 

In april is, vooruitlopend op het volgende schooljaar de klassenindeling, formatie en het budget 
besproken. Over het algemeen zag het plan er goed uit en vormde dit een goede basis om onze kinderen 
goed onderwijs te kunnen geven. De MR heeft echter wel zorgen geuit over de verdeling van de kleine 
scholen gelden onder de verschillende locaties van BasisBuren en heeft de schoolleiding aangemoedigd 
dit op te nemen met het bestuur. In de herziene versie van het budget is de verdeling iets gunstiger voor 
de kleine scholen binnen BasisBuren, zo ook voor Den Aldenhaag. 

 

Consultatie met de ActiviteitenCommissie (AC)  

Op 24 juni heeft de MR en de schoolleiding overleg gevoerd met de AC. In deze vergadering, die altijd 
tegen het einde van het schooljaar plaatsvindt, rapporteert de AC over de verschillende activiteiten die 
georganiseerd zijn gedurende het jaar en vindt een evaluatie plaats over wat goed ging en wat er in het 
komende jaar anders gedaan zou kunnen worden. De activiteiten worden betaald uit de ontvangen 
ouderbijdragen, dus was dit ook een goed moment voor de penningmeester om terug te koppelen dat 
voorlopig alles binnen budget is uitgevoerd. De ‘eindafrekening’ wordt gedeeld met de ouders tijdens de 
algemene ouderavond op 28 oktober 2019. Grote pluim voor de AC om op een creatieve manier met 
beperkte financiële middelen zoveel mogelijk te maken voor de kinderen.  

 


