Jaarverslag MR Den Duin
Schooljaar 2018 - 2019
In dit jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van Den Duin
wordt teruggekeken op het schooljaar 2018 – 2019. De MR is 6 keer bij
elkaar geweest. Er volgt een verslag van zaken waar de MR zich in dit
schooljaar mee bezig heeft gehouden.
•

Mr vergadering 1

Tijdens de eerste bijeenkomst van de MR in augustus is instemming gegeven aan:
De schoolgids: de gids met breed informatie over de school
Het schooljaarplan: de beleidsvoornemens voor het schooljaar 2018-2019
Daarnaast is er gesproken over de aandachtspunten uit het laatste inspectiebezoek, is er
geëvalueerd over het continurooster wat vanaf dit schooljaar is opgestart. Ook zijn signalen mbt de
buitenschoolse opvang aan de orde geweest (waarop besloten is actie vanuit de MR te
ondernemen). En zijn de veranderingen en vernieuwingen op ICT gebied besproken.
•

Mr vergadering 2

In september is aandacht geweest voor de opbrengstenanalyse en is er vanuit het team informatie
gedeeld over de interventies die zijn opgesteld.
De RI&E rapportage wordt besproken en afgesproken wordt dat een ouderlid en een personeelslid
zich buigen over het opstellen van een plan van aanpak.
Het activiteitenplan van de MR (rolagenda) met daarin de jaarlijks terugkerende zaken wordt
aangepast en goedgekeurd.
De functieverdeling binnen de MR is heroverwogen en vastgesteld.
•

Mr vergadering 3

Het plan van aanpak voor de RI&E is in november opnieuw aan de orde geweest. De MR brengt
advies uit over de punten die prioriteit hebben.
Evaluatie vindt plaats over Snappet en de schoolbibliotheek alsmede een tussentijdse evaluatie over
het continurooster.
De MR wordt geïnformeerd over de status van onze profilering en het meerjarig schoolplan 20192023. Tot slot wordt tijdens deze vergadering het jaarverslag 2017-2018 vastgesteld.
• Mr vergadering 4
In januari wordt stilgestaan bij het werkverdelingsplan. Daarnaast komt de wijziging in
communicatiemiddelen ter sprake: Parro ipv Mijn Schoolinfo. Parro is gekoppeld aan Parnassys; ons
leerlingenadministratiesysteem vanaf het begin van dit schooljaar.
T.b.v. het meerjarig schoolplan wordt door de MR de SWOT (sterkte/zwakte analyse) opgesteld.
De oudergeleding wordt geïnformeerd over de inhoud van de studiedagen EDI/ADI alsmede over de
coachingsdagen in het kader van coöperatief leren.
•

Mr vergadering 5

De evaluatie van de werkdrukverlagingsgelden komen, tezamen met de evaluatie “grote groepen”
aan bod in april. Ook de opbrengstenanalyse van de Cito, de leerlingeninstroom met het daarbij
horende aannamebeleid, en het tevredenheidsonderzoek komen ter sprake.
•

Mr vergadering 6

In juni is het jaarplan van het lopende schooljaar alvast in de MR geëvalueerd, en wordt de formatie
voor het schooljaar 2019/2020 besproken, alsmede het werkverdelingsplan. Ook wordt besproken
hoe de werkdruk verlagende middelen worden ingezet. De MR verleent instemming met de
urenverdeling en de studiedagen voor aankomend schooljaar. We praten over de visie van Den Duin,
benoemen onze kernwaarden en onze ontwikkelpunten.

Ook het vervangingsbeleid, het AVG protocol, de IKC ontwikkeling en het protocol voor gescheiden
ouders hebben onze aandacht. De MR wordt over deze zaken op de hoogte gehouden door de GMR
en directeur.
De notulen van de bijeenkomsten worden op de website geplaatst zodat iedereen de gelegenheid
heeft ze te lezen.
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