VAN DE MR
Terugblik heropening school
Ouders én kinderen waren blij dat ze weer fysiek naar school konden: weer samen met
vriendjes optrekken; aangepaste schooltijden worden door sommige ouders als onprettig
ervaren. Schooltijden zijn vanwege meerdere factoren naar 14.00 u aangepast, met name
m.b.t het gespreid spelen in vaste groepen. Effectieve leertijd blijft hetzelfde door het
inkorten van de pauzetijden. Voorstel om schooltijden groep 3-4 gelijk aan andere
schooltijden te trekken. De MR vindt dit een goed voorstel, mede met het oog op
uniformiteit, en stemt in met dit voorstel.
Het snottebellenbeleid blijft lastig. De beslisboom van het RIVM is hier leidend in.
De digitale oudergesprekken zijn goed verlopen, werden als erg functioneel ervaren.
Nieuwbouw
20 Januari jl. heeft een afvaardiging van de MR gesproken met Henk v.d. Pas, directeur
bestuurder Scala, over het Integraal Huisvestigingsplan. Hierin zijn de nieuwbouwplannen
voor De Duinsprong uitgesteld ten behoeve van nieuwbouw jongLeren/Wereldwijs en een
nieuw sportcomplex Plan Dillenburg / park De Schroef. De MR maakt zich zorgen over

het uitstellen van de nieuw/verbouwplannen. Aansluitend heeft Marcel Muskens
enkele gesprekken ingepland en gevoerd met de gemeente. Je blijft tegen
besluitvorming en besluiteloosheid aanlopen. De MR zou graag zien dat de
gemeente wat besluitvaardig gaat worden.
Formatie schooljaar 2021-22
Bij de formatie 2021-2022 gaan we uit van de teldatum 1-10-2020: 512 leerlingen. De
Duinsprong heeft recht op 25.27 fte, inclusief subsidie voorporTAAL (0,31 fte) en
onderwijsachterstandenbeleid (1,28 fte). Van het totale budget moet naast de
groepsbezetting en inzet leerkrachten, ook de inzet van directie, MT, IB en ondersteunend
personeel bekostigd worden. Voor het team weer een uitdaging om alle groepen weer
optimaal in te richten. In de volgende MR-vergadering zullen we aantal te formeren groepen
ter instemming voorleggen aan de MR.
Lesurentabel schooljaar 2021-22
Jaarlijks leggen we in maart de lesdagen voor het volgende schooljaar voor ter instemming.
Het vakantierooster is landelijk vastgelegd. Aan ons de taak de studiedagen en vrije dagen
evenredig in te plannen om uiteindelijk tot 940 lesuren op jaarbasis te komen.
De lesurentabel wordt, na opmerkingen vanuit de MR, definitief vastgesteld tijdens de
studiedag van 11 maart.

TSO
Het overblijven (en pauzetijden) blijft onderwerp van gesprek. Op dit moment is geen
ondersteuning van overblijfouders in te schakelen bij toezicht op het plein tijdens de
lunchpauze. De eerste verkenning in deze heeft binnen de MR plaatsgevonden. Ook het
team wordt gevraagd hierover mee te denken. In de komende MR wordt dit onderwerp
besproken, onderbouwd met voorstellen vanuit het team.
Wat verder ter tafel kwam
Dirk v. Haren is helaas als MR-lid afgetreden i.v.m. een verhuizing buiten Drunen.
Ouderpanel staat gepland op 9 maart, 20.00-21.00 u. Ouders zijn uitgenodigd om over
diverse onderwerpen mee te denken n.a.v. de vragenlijst over het thuisonderwijs.

