
 

Jaarverslag MR Den Duin 

 
Schooljaar 2021 – 2022 

In dit jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van Den Duin wordt 

teruggekeken op het schooljaar 2021 – 2022.  Er volgt een verslag van zaken waar de 

MR zich in dit schooljaar mee bezig heeft gehouden. 

Het jaarplan wordt nog niet voor instemming getekend. Eerst wordt het jaarplan nog 

met het team besproken. Er worden op de studiedag ook nog een aantal wensen 

besproken.   

Eindcito groep 8 ligt boven het landelijk gemiddelde. Het percentage uitstroom 1S ligt 

helaas onder de norm. We gaan interventies opzetten om aan dit percentage tegemoet 

te gaan komen. 

Maatregelen mbt corona: We zijn van mening dat de communicatie transparanter mag. 

Wanneer meerdere besmettingen in één groep zijn horen ouders dit te weten en zal er, 

naast de algemene brief van de GGD, altijd een begeleidend bericht uitmoeten naar 

ouders waarin situatie wordt verduidelijkt, gevraagd alert te zijn en te testen. 

Visie: De MR (oudergeleding) wordt hierin vroeg meegenomen. En later gevraagd om 

instemming. 

 

R.B. heeft een nieuwe functie aanvaard en SKOD op zoek is naar een nieuwe directie-

bestuurder.   

 

Vraag vanuit ouders komt of we als school met Kerst breder in zouden kunnen gaan op 

de minder bedeelden in de samenleving. Als voorbeeld wordt genoemd de voedselbank. 

Maar ook denken we over het opnieuw in leven brengen van de werkgroep Kids for kids. 

Project glimlach wordt genoemd. Een project voor het verminderen van angst voor 

kinderen in ziekenhuizen.  Bas gaat dit in het kader van visie, het hogere doel, 

meenemen in de werkgroep.   

 

Met de MR wordt een eerste uiteenzetting vanuit de stuurgroep gegeven over de visie 

van Den Duin. De 4 onderdelen (hoger doel, gewaagd doel, kernkwaliteiten en 

kernwaarden) worden toegelicht. Verdere inhoudelijke invulling volgt in schooljaar 2022-

2023.  

 

Formatie: formatie is voor 9 groepen, maar mogelijkheid voor 10 groepen wordt 

bekeken.  Voorkeur voor homogene groepen boven combinatieklassen, voorkeur voor 

duidelijke communicatie naar ouders.  

 

NPO: Plan voor inzet NPO gelden voor materialen wordt besproken en er wordt 

nagedacht over alternatieven voor gelden voor de bewegingsleerkracht (n.a.v. geen 

reactie op openstaande vacature) 

 

MR spreekt de wens uit voor meer verdieping in rechten en mogelijkheden van de MR, 

mogelijkheden zullen worden geïnventariseerd. 

 

  



Met de MR wordt het formatieplan gedeeld. Waarin opgenomen dat we met 10 groepen 

gaan werken in schooljaar 2022-2033: 

 3 groepen 1-2 

 1 groep 3 

 2 groepen 4 

 1 groep 5, 6, 7, 8 

NPO evaluatie: we evalueren welke punten wel en welke niet hebben plaatsgevonden, 

voor wat betreft het NPO plan m.b.t. schooljaar 2021-2022. 

Er wordt een overzicht gegeven van de geplande studiedagen voor volgend schooljaar. 

Met nog de kanttekening dat er een optie is voor nog een extra studiedag. De MR gaat 

akkoord met de studiedagen. 

 

Namens de MR 


