Hillegom, 19 september 2017

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
DALTONSCHOOL HILLEGOM
SCHOOLJAAR 2016-2017

Voorwoord:
Voor u ligt het jaarverslag 2016-2017 van de MR van Daltonschool Hillegom. Het jaarverslag is een
verantwoordingsdocument richting de ouders van de leerlingen en richting de leerkrachten van
de school. U kunt er in terugvinden wat er allemaal gedaan en bereikt is in het afgelopen
schooljaar. Verder wordt er in dit jaarverslag alvast een vooruitblik gegeven op het nieuwe
schooljaar.
We hopen dat u dit jaarverslag met plezier leest. Mocht u na het lezen vragen hebben
over onderwerpen uit het verslag , dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR,
of u kunt uw vraag stellen op de jaarvergadering op woensdag 25 oktober 2017.
De MR kijkt terug op een bewogen, maar positief verlopen jaar met de nieuwe directeur en een
aantal nieuwe leerkrachten. De verhuizing naar het nieuwe gebouw was een grote uitdaging.
Vanuit de MR willen we u een goed schooljaar 2017/2018 toewensen!

Terugblik op schooljaar 2016-2017
Samenstelling van de (G)MR
De samenstelling van de MR is bij de start van het schooljaar op twee van de vier posities
gewijzigd. Louise van Casteren (leerkracht) en Judith van den Akker (ouder) zijn gestopt en
vervangen door Nicole Weijer (leerkracht) en Ruud van Schaik (ouder).
De samenstelling van de MR in schooljaar 2016-2017:
Nicole Weijer, leerkracht
Ruud van Schaik, ouder & voorzitter MR
Sabine Hoogkamer, ouder
Erny van Dalen, leerkracht
Dhr. Sebastiaan van der Knijff is gestopt als
vertegenwoordiger in de GMR . Tijdens de
jaarvergadering in oktober 2016 heeft Saskia
Mastenbroek zich hiervoor aangemeld. Zij heeft onze
school het afgelopen schooljaar vertegenwoordigd in
de GMR.
Personeel
Voor de start van het afgelopen schooljaar heeft een groot aantal personele wijzigingen
plaatsgevonden. Het vertrek van directeur Jerry Leepel is tijdelijk opgevangen door Anita de Gier
als interim directeur. Op 1 oktober is de nieuwe directeur Joyce Romijn gestart. Anita de Gier is
daarna nog wel betrokken gebleven voor de begeleiding van de nieuwbouw.
Er is een nieuwe vakleerkracht gym (Michel v.d. Ploeg) en een aantal nieuwe docenten (Savannah
van Eeden, Suze Aarts, Cathérine Braggaar, Nikki Jordaan). Karen Fase zou starten als een nieuwe
intern begeleider, maar door verschillende omstandigheden hebben we afgelopen schooljaar
grotendeels zonder ib-er gezeten. Nikki Jordaan is aangenomen op invalbasis voor de duur van
het zwangerschapsverlof van Suze Aarts.
Nieuwbouw
Het begin van het schooljaar stond vooral in het teken van de verhuizing naar onze nieuwe school.
Na de kerstvakantie zijn we daadwerkelijk verhuisd. Deze verhuizing en de nieuwe omgeving
bracht de nodige uitdagingen met zich mee, maar eigenlijk is het grotendeels soepel verlopen en
had iedereen snel zijn plekje gevonden.
Onderwerpen die besproken zijn in de MR: het schoolplein, de samenwerking met de
Savioschool, de directe omgeving van de school, relatie met omwonenden, (verkeers)veiligheid,
officiele opening, etc.
Formatie
Per 1 oktober 2016 waren er 144 leerlingen op school. Dit aantal is stabiel ten opzichte van het
voorgaande schooljaar (141). Het gewenste aantal is 167 leerlingen. De huidige hoeveelheid is

niet voldoende voor 8 groepen. Dit betekent dat het weer een behoorlijke uitdaging was om de
groepen en personele bezetting rond te krijgen. Mogelijke formatieplaatjes werden door de
directie voorgelegd aan en besproken met de MR.
Daltononderwijs
Dit jaar heeft in het teken gestaan van voorzetten van de huidige Daltonprincipes. Gezien de grote
hoeveelheid personele wisselingen en de nieuwbouw, is er voor gekozen dit schooljaar geen extra
inspanningen te doen in de ontwikkeling van het Dalton onderwijs.

Thema ‘kriebels in je buik’
Op 9 mei 2017 heeft de MR een thema-avond georganiseerd over
seksualiteit en relaties, onder de noemer ‘kriebels in je buik’ . Deze
informatieavond is gegeven door een medewerker van het CJG.
Voorafgaand aan deze avond hebben de leerkrachten op 19 april een
teamtraining gekregen. Na de ouderavond is het thema in de klas met de
leerlingen opgepakt.
Communicatie

Tijdens de MR vergaderingen is communicatie een regelmatig terugkerend onderwerp geweest.
De MR heeft hier niet direct een formele rol, maar vindt het wel belangrijk de directie te
adviseren en te informeren wat er leeft onder de ouders. Enkele besproken zaken zijn:
- Naam van de school. De nieuwe naam van de school (en de wijze waarop deze werd gekozen)
was voor velen even wennen.
- Website. De vormgeving en inrichting van de nieuwe website heeft behoorlijk wat tijd gekost.
Dit kwam met name door gebrek aan personele capaciteit.
- De informatie in de nieuwsbrieven was soms wat laat en onduidelijk. Hierdoor wisten ouders
niet altijd wat er van hen verwacht werd. Een voorbeeld hiervan is het openingsfeest op
donderdag 13 april.
- Koffieochtenden. Joyce heeft een paar koffieochtenden gehouden waarin de ouders de
gelegenheid kregen om met haar te praten over schoolse zaken onder het genot van een kopje
koffie. Hoewel de opkomst nog mager was, is dit wel een heel mooi initiatief dat doorgezet gaat
worden. Deze koffieochtenden gaan de informatieavond aan het begin van het schooljaar 20172018 vervangen.
Overblijf beleid
Het overblijfbeleid is besproken naar aanleiding van reacties van ouders over bepaalde tv
programma’s die werden gekeken. Dit signaal is adequaat opgepakt. Het beleid is dat tijdens de
overblijf televisie gekeken mag worden, maar het moet verantwoord zijn. Voor het nieuwe
schooljaar is een nieuwe indeling gemaakt van de overblijfouders.
Reguliere MR zaken
De jaarlijks terugkerende zaken zoals jaarplan, begroting, zorgplan, vakantierooster, aanpassingen
schoolgids en bijstellen van het huishoudelijk reglement zijn aan de orde gekomen. Alle
benodigde informatie hiervoor is door de directie toegelicht.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Vooruitblik op schooljaar 2017-2018
Samenstelling (G)MR
De samenstelling van de MR wijzigt dit schooljaar op één positie. Sabine Hoogkamer heeft
afgelopen schooljaar aangegeven te willen stoppen als ouderlid van de MR. Eind van het
schooljaar zijn daarom verkiezingen aangekondigd. Hierop is slechts één aanmelding ontvangen.
Het was dan ook niet nodig verkiezingen te houden. Sabine Hoogkamer wordt opgevolgd door
Joop Puntman. We bedanken Sabine voor haar jarenlange inzet in de MR!

Saskia Mastenbroek heeft aangegeven te willen stoppen als vertegenwoordiger in de GMR.
Aangezien het resterende zittingstermijn van de oudergeleding nog maar één jaar is, is besloten
dat komend schooljaar Saskia Mastenbroek en Ruud van Schaik deze rol samen vervullen. Het
volgend schooljaar zal er namens Daltonschool Hillegom een leerkracht plaatsnemen in de GMR.
Personeel
Begin van het schooljaar is Monique Romijn begonnen als ib-er. Marja Buitenwerf gaat elke
woensdag de VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) van Ineke de Landmeter overnemen.
Maartje Kersten wordt ingehuurd vanuit het samenwerkingsverband voor extra taallessen op
maandag en donderdag .
Formatie
Dit jaar zijn we gestart met 6 groepen. Groep 2 en 7 zijn gesplitst, waardoor er nu 4
combinatiegroepen zijn. Maar gelukkig zijn er veel rondleidingen en aanmeldingen. Als de groei
doorzet moet de kleutergroep wellicht eerder gesplitst gaan worden. De formatie voor het
volgend schooljaar wordt in het voorjaar van 2018 besproken.
Dalton
Dit jaar wordt het Daltononderwijs weer actief opgepakt. Savannah, Karen, Suze en Cathérine
volgen een opleiding/training in Daltononderwijs. Monique Romijn (i.b.) en Joyce Romijn gaan de
Daltonopleiding voor leidinggevenden doen. Silène doet de opleiding tot Daltoncoördinator. Zij is
begonnen met alles in kaart te brengen; wat is er wel/niet aanwezig in de klassen wat betreft
Dalton. We willen weer een doorgaande lijn in alle klassen.
Op 4 september hadden de leerkrachten een studiedag gehouden en zich hierin verdiept. Komend
schooljaar zal het team het geleerde in praktijk brengen en kijken waar de school zich verder kan
ontwikkelen.
Overige zaken
- Meer begaafden beleid. Komend jaar hopen we, binnen het gebouw van de brede school, te
kunnen starten met een plusklas. Hier is subsidie voor aangevraagd. De plusklas is bedoeld voor
kinderen van alle basisscholen uit Hillegom. Het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek
begeleid deze plusklas.
- Leerlingenraad. Na de herfstvakantie start de leerlingenraad. Hierin zitten kinderen van de
bovenbouw (groep 5 t/m 8); één of twee kinderen per klas. Zij bespreken namens de school
allerlei zaken die voor hen belangrijk zijn. Zo maken we samen de school voor en door kinderen!
- Gezonde school. Met name op het punt van gezonde voeding willen we samen met de directie
het goede voorbeeld geven.

Met vriendelijke groeten,
Ruud van Schaik
Sabine Hoogkamer
Erny van Dalen
Nicole Weijer

