
Oost-Souburg, maandag 27 juni 2022

Agenda MR 4 | Het Kompas | Maandag 27 juni 2022, 19.30 - 21.30 uur
Aanwezig: dhr. Luteijn (directie), dhr. Spreij (OG, voorzitter), mevr. Wondergem (OG), mevr.
Hensen (OG), mevr. De Visser (PG), dhr. Siereveld (PG), mevr. Van Klooster (secretaris)
Afwezig: -

1. Opening (voorzitter)
De voorzitter opent de vergadering en wenst mevr. Hensen in het bijzonder welkom als
nieuw ouderlid van de MR.

2. Mededelingen directie
- Formatieplan

Het formatieplan is reeds gedeeld met de MR en ouders van de school.
Momenteel zijn er twee collega's in verwachting. Deze collega's zijn tot medio november en
december werkzaam. Er wordt nog gekeken hoe deze collega's vervangen kunnen worden.
De MR heeft de formatie goedgekeurd.

- Vakantieplanning schooljaar ‘22-’23
De vakantieplanning voor het nieuwe schooljaar is gedeeld. Zoals het er nu uitziet is er 3,50
lesuur over als reserve. Dit blijft zo.
De studiedagen zijn voor zover dat kan aangesloten voor of na een weekend.

- Schoolgids
De laatste zaken worden in orde gemaakt. Mevr. Wondergem en dhr. Spreij geven de laatste
feedback deze week, zodat de schoolgids in orde kan worden gemaakt voor het nieuwe
schooljaar.

- Oudergesprekken schooljaar ‘22-’23
Wij zijn overeengekomen dat dit zal gebeuren op de manier waarop dit besproken was, en
hoe het in de nieuwe schoolgids vermeld staat.

- Resultaten eindtoets
Dit schooljaar is voor het eerst de IEP-toets afgenomen in de groepen 8. Als school zijn we
tevreden met de resultaten. Wat heel fijn is, is dat de begrijpend leestoets behapbaarder is
ten opzichte van de toetsen van Cito.
De groepen 7 hebben in de toetsperiode van juni ook al IEP-toetsen gemaakt ter
voorbereiding op groep 8.

- Plan van aanpak RI&E
Dit schooljaar hebben alle collega's al eerder een vragenlijst ingevuld met betrekking tot de
veiligheid en sfeer op de werkvloer. Daarom zal dit naar komend schooljaar worden
verplaatst.



3. Mededelingen van de voorzitter/secretaris
a. OPR | Passend onderwijs (secretaris)

Er is geen nieuws vanuit de OPR. Er zijn dit schooljaar verkiezingen geweest, maar
er is tot op heden niet gecommuniceerd welke kandidaat/kandidaten naar aanleiding
van de stemming plaatsnemen in de OPR. Mevr. Wondergem zal contact opnemen
met de OPR.

b. GMR (secretaris/voorzitter)
- Nieuw GMR-lid
- Notulen GMR

Er is verleden week een GMR-vergadering geweest. Hiervan zijn de notulen nog niet
gedeeld. Mochten de notulen worden doorgestuurd, zal de secretaris deze met de voltallige
MR delen.

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal dhr. Bouwmeester aftreden als lid van de GMR. In
zijn plaats zal dhr. Hensen toetreden tot de GMR. Dhr. Hensen is een ouder van leerlingen
op Het Kompas.

c. Input achterban

Er is sinds de laatste vergadering geen input geweest vanuit ouders van Het Kompas.

4. MR | Leden
- Scholing MR

Omdat er veel nieuwe MR-leden zijn toegetreden dit schooljaar, is de vraag aan de directie
of er mogelijkheid is om een training te organiseren, eventueel vanuit Onzewijs. De directie
neemt dit mee.

5. Rondvraag/actiepunten:
- Jaarplan: Dhr. Spreij zal een opzet maken voor de eerstvolgende vergadering

van het nieuwe schooljaar zodat het concept besproken kan worden.
- Nieuwe datum voor de vergadering zal besproken intern.


