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Voorwoord: 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2020-2021 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.  

 

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 via mr@daltonschoolhillegom.nl  

 

Onze vergaderingen zijn (grotendeels) openbaar, dus u bent ook van harte welkom hier een keer bij 

aan te sluiten. De eerstvolgende vergadering wordt via de algemene nieuwsbrief aangekondigd.  
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Terugblik op schooljaar 2020-2021 
 
Samenstelling MR 
De MR bestaat uit vier personen: twee ouders en twee 
leerkrachten 
Ruud van Schaik – ouder (voorzitter) 
Martine van den Berg - ouder 
Catherine Braggaar - leerkracht 
Nicole Weijer- leerkracht 
 
Ten opzichte van het eind van het schooljaar 2019-2020 is de 
samenstelling van de MR niet gewijzigd.  
 
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
Daltonschool Hillegom maakt sinds januari 2003 deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Duin en 
Bollenstreek (OBODB). Hierbij zijn 12 openbare scholen aangesloten uit de Duin en Bollenstreek. De 
GMR bespreekt het overkoepelend (personeels)beleid van de stichting. Zaken die in de GMR 
besproken zijn, worden teruggekoppeld aan de MR. Tot januari 2021 heeft leerkracht Barry Out onze 
school vertegenwoordigd in de GMR; totdat hij een nieuwe algemene functie binnen de Stichting 
kreeg en dus niet meer onze school kon vertegenwoordigen.  
 
Covid-19 
Corona heeft afgelopen schooljaar een grote stempel gedrukt op het onderwijs. De start van het 
schooljaar was prima. De regels m.b.t. Corona waren helder en iedereen hield zich hier keurig aan.  
Het thuisonderwijs tijdens de periode van de schoolsluiting wegens de totale lockdown (december-
januari) ging dit vrij soepel. Kinderen en leerkrachten waren er al beter aan gewend dan het vorige 
schooljaar toen alles nog nieuw was. De MR heeft diverse vragen gesteld ter evaluatie van de periode 
dat de kinderen niet naar school mochten komen.  
 
Op de laatste vergadering na heeft de MR niet fysiek kunnen vergaderen, maar de vergaderingen zijn 
digitaal via Google hangout wel gewoon doorgegaan. De jaarvergadering in oktober is ook komen te 
vervallen i.v.m corona.  
 
Werkdruk 
De werkdruk was afgelopen jaar door allerlei omstandigheden, maar vooral door Corona, bij het hele 
team bijzonder hoog. Vanuit het bestuur kwam het advies dat de school eigenlijk maar één focus 
moest hebben dit jaar: Hou de school draaiende!  
 
Lestijden / overblijf: 
De overblijf is al langer punt van aandacht. Er is vaker sprake van negatief gedrag van kinderen en 
ruzietjes na de pauze. De hoop is dat het omgooien van het pauze rooster een deel van de oplossing 
is.  De totale lestijd blijft hetzelfde. Deze wijziging heeft eigenlijk alleen gevolgen voor de paar 
kinderen die tussen de middag naar huis gaan. Dit lijkt geen problemen te geven. De MR heeft formeel 
ingestemd met deze wijziging.  
 
Groei van de school  
Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren hard gegroeid. Op 1 oktober 2020 was het aantal leerlingen 
189. Dit is op zich natuurlijk heel goed voor de school en positief, maar het heeft ook wel een aantal 
praktische gevolgen. De groei van het leerlingaantal een belangrijk punt voor de MR. Praktisch gezien 
kan dit problemen gaan opleveren; te denken valt aan de grootte van de groepen, de indeling van het 
schoolgebouw en de beperkte ruimte op het schoolplein. De directie is met de gemeente en 
beheerder van het gebouw in overleg om een meer permanente oplossing te vinden voor de komende 
jaren. 
 



 
  

Kleutergroepen 
Vooral de overvolle kleutergroepen zijn een zorgelijk punt. De oudergeleding van de MR is hier zeer 
kritisch over en vind meer dan 30 kinderen in een klas absoluut niet wenselijk en. Helaas is er geen 
wettelijk maximum.  
Er is vanuit de directie wel voldoende aandacht voor. Daarom is sinds mei 2021 is een 3e kleutergroep 
gestart; een groep 0 – instroomgroep.  
 
Formatie voor volgend schooljaar 
Dit schooljaar (2021-2022) zijn we weer met 8 groepen gestart. Er zijn nog onvoldoende kinderen om 
een 9e groep te formeren; volgens de huidige prognoses kan dit waarschijnlijk pas vanaf 2023. 
Komen jaar hebben we 3 kleutergroepen, een groep 3, een groep 4, een groep 5/6, een groep 6/7 en 
een groep 8. Groep 5 wordt dus gesplitst. Er was wat onrust onder de ouders.  
 
Enquête door oudergeleding voor ouders 
Begin 2021 heeft de oudergeleding van de MR een enquête gepubliceerd voor de ouders. Voor ons is 
het van belang te weten wat u van de school vindt, zodat wij u het beste kunnen vertegenwoordigen. 
In totaal hebben 60 ouders de enquête volledig ingevuld. Dit heeft ons nuttige informatie gegeven. 
Waarschijnlijk dat we een dergelijke enquête vaker (jaarlijks) zullen versturen.  
 
Personeelsproblemen - vervanging zieke leerkrachten / vacatures 
Een blijvend punt van aandacht is het gebrek aan (externe) invalkrachten in geval van ziekte van een 
leerkracht. Dit is een landelijk probleem. Gelukkig is het naar huis sturen van een hele groep op onze 
school nog weinig voorgekomen.  
Ook zien we dat vacatures steeds moeilijker ingevuld worden. Dit gaat ten koste van de extra 
ondersteuning of extra vakken die anders gegeven konden worden. Dit is een belangrijk punt van de 
MR, maar een oplossing voor het probleem is er helaas nog niet. 
 
Fit en Fruitig 
Vanuit de GGD komt het project Fit en Fruitig, over hoe een gezonde school te worden. De MR is  
enthousiast over dit onderwerp en er zal begin volgend schooljaar mee van start gegaan worden. 
Mogelijk wordt er een thema-avond voor de ouders georganiseerd. 
 
Communicatie naar ouders 
Communicatie richting ouders is een regelmatig terugkerend onderwerp. De website wordt beperkt 
geactualiseerd. Dit is ook minder belangrijk, steeds meer communicatie gaat via een app. Afgelopen 
jaar is de app Parro als pilot gebruikt in groepen 3, 5 en 6. Uiteindelijk is besloten deze toch niet 
verder te gebruiken, maar een verbeterde versie van de Klasbord app voor alle groepen te gebruiken. 
 
Reguliere MR zaken 
De jaarlijks terugkerende zaken zoals jaarplan, begroting, vakantierooster, aanpassingen schoolgids en 
bijstellen van het huishoudelijk reglement zijn aan de orde gekomen. Alle benodigde informatie 
hiervoor is door de directie toegelicht.  
 
 

 

De MR heeft vertrouwen in de toekomst en kijkt er naar uit de directie positief kritisch te blijven 

ondersteunen bij de ontwikkeling van onze school. 

 

Met vriendelijke groeten,  

Ruud van Schaik 

Martine van den Berg 

Catherine Braggaar 

Nicole Weijer 


