Jaarverslag MR Den Duin
Schooljaar 2019 - 2020
In dit jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van Den Duin
wordt teruggekeken op het schooljaar 2019 – 2020. De MR is 6 keer bij
elkaar geweest, waarvan enkele keren digitaal vanwege Corona.
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 september is instemming gegeven aan:
De schoolgids: de gids met breed informatie over de school
Het schooljaarplan: de beleidsvoornemens voor het schooljaar 2019-2020
We nemen met elkaar de vernieuwde kernwaarden door: waar staat Den Duin over 5 jaar?Daarnaast
is er gesproken over het nieuwe instructiemodel: DDDIM, over de Cito-opbrengsten van de Eind Cito
2018-2019. Daarnaast hebben we uitgelegd waar de werkdrukverlagingsgelden voor worden ingezet
dit schooljaar. Tot slot worden we geïnformeerd over het aannamebeleid: hoe kunnen we de
instroom van nieuwe leerlingen het beste reguleren.
•

Mr vergadering 2

Deze vergadering is door de omstandigheden niet doorgegaan.
• Mr vergadering 3
Bij de vergadering in december sluiten twee ouders aan die zich hebben aangemeld voor de MR, zij
worden welkom geheten.
Er wordt ingestemd met de aangepaste rolagenda en we nemen een deel van de inhoud van
schoolplan 2020-2025 door. De veiligheid omtrent het parkeren komt eveneens aan de orde.
Er wordt besloten dat we ieder jaar een jaarverslag maken, die ook op de website wordt geplaatst.
Dit biedt iedere ouder een duidelijk overzicht van de bezigheden van de MR.
We krijgen inzage in de concept begroting van Den Duin.
• Mr vergadering 4
In maart worden wij nader geïnformeerd over het begrotingsplan en het investeringsplan. We
evalueren al een deel van het schooljaarplan 2019-2020 en nemen het stappenplan met betrekking
tot de formatie van het volgend schooljaar door. Ook de vervangingsproblematiek komt aan de orde
en we krijgen een update t.a.v. het herschreven aannamebeleid.
•

Mr vergadering 5

De bijeenkomst in april (digitaal) staat in het teken van de herstart van school in mei na de lockdown
vanwege Corona. De MR stelt adviezen op aangaande de structuur en de organisatie en biedt deze
adviezen aan de directie en het bestuur aan.
•

Mr vergadering 6

Tijdens de laatste vergadering van dit schooljaar wordt geëvalueerd over de herstart van het
onderwijs na de lockdownperiode. De MR geeft aan mee te willen denken over een mogelijkheid om
de musical van groep 8 doorgang te laten vinden, nu dat met de maatregelen niet op school mag
plaatsvinden.
We worden geïnformeerd over het door het team goedgekeurde werkverdelingsplan voor volgend
schooljaar en stemmen in met de geplande studiedagen in 2020-2021. Het schoolplan 2020-2021
wordt goedgekeurd en het aannamebeleid wordt nogmaals besproken.

De notulen van de bijeenkomsten worden op de website geplaatst zodat iedereen de gelegenheid
heeft ze te lezen.
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