
De medezeggenschapsraad (MR) van Het Kompas 
In de Wet op MedezeggenSchap (WMS) is vastgelegd dat iedere school moet voorzien in de 
mogelijkheid tot Medezeggenschap. Op Het Kompas is dat ook geregeld. De MR op Het Kompas 
bestaat uit drie afgevaardigden van de ouders en drie van het personeel.  Dit schooljaar hebben we 
maar liefst drie nieuwe leden in onze MR, namelijk Wim Spreij, Annemarie Wondergem en Hanno 
Kant. Even voorstellen:   

MR Het Kompas 2020 2021 

     
Annelies de Jong  Wim Spreij   Annemarie Wondergem 
oudergeleding/voorzitter   oudergeleding   oudergeleding 
kinderen in groep 3b/6a  kind in groep 2a    kinderen in groep 6a/6b 
  

      
Annemarie van Gaelen    Michelle van Klooster  Hanno Kant 
personeelsgeleding/secretaris personeelsgeleding  personeelsgeleding 
intern begeleider/plusklas  leerkracht   leerkracht 
 

De MR denkt (adviesrecht) en beslist mee (instemmingsrecht) over schoolzaken ter bevordering van 
de kwaliteit van het onderwijs op school. U kunt daarbij denken aan onderwerpen als nieuwbouw- 
plannen, veiligheid op school, beleidsplannen, vakantieplanning, koers en begroting van de school, 
personele aangelegenheden, etc.  

De MR heeft ook de algemene taak om openheid en onderling overleg in de school te bevorderen, te 
waken voor discriminatie en gelijke behandeling te bevorderen. Daarnaast kan al wat ouders van 
belang vinden een plaats op de agenda krijgen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar:  
mrhetkompas@onzewijs.nl. 

De MR informeert alle betrokkenen bij school jaarlijks schriftelijk over haar werkzaamheden in een 
jaarverslag. Dit is terug te vinden op de website en wordt via de mail verspreid.  

De vergaderingen van de MR zijn (deels) openbaar. Uw input ten aanzien van beleidsmatige 
schoolzaken wordt zeer op prijs gesteld. Voorafgaand aan de MR bijeenkomst ontvangt u een mail 
waarin u wordt geattendeerd op de mogelijkheid de vergadering bij te wonen of onderwerpen en/of 
vragen in te brengen voor de bijeenkomst. Door de coronacrisis is dit, tijdelijk, niet het geval. Wanneer 

mailto:mrhetkompas@onzewijs.nl


u als ouder wel weer een deel van de MR-vergadering mag bijwonen, zullen wij u hiervan op de 
hoogte brengen. 

U kunt ons per mail bereiken, ons even aanspreken of een bericht achterlaten in het postvak in de 
personeelskamer. Meer informatie kunt u vinden op de vernieuwde website  

hetkompas-onzewijs.nl/onze-school/medezeggenschapsraad èn in de schoolgids. 
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