
Oost-Souburg, september 2021

JAARVERSLAG MR HET KOMPAS SCHOOLJAAR 2020/2021

Gedurende het verslagjaar hadden de volgende personen zitting in de medezeggenschapsraad (MR) van Het Kompas:

Namens de leerkrachten: Namens de ouders:

Dhr. Hanno Kant (p.g.) Mw. A. de Jong (lid o.g./voorzitter )

Mw. Michelle van Klooster (p.g.) Mw. A. Wondergem-Sinke (lid o.g.)

Mw. A. van Gaelen (p.g./secretaris) Dhr. W. Spreij (lid o.g.)

Dit schooljaar heeft de medezeggenschapsraad op diverse gebieden de directie van basisschool Het Kompas

geadviseerd. Ook heeft zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding een aantal besluiten genomen. De MR is

hierbij veelvuldig in gesprek geweest en heeft intensief samengewerkt met de directie.

Binnen de MR is dit jaar de herstart van Het Kompas na de lockdown in de Coronacrisis wederom een groot agendapunt

geweest. Binnen korte tijd moesten er in overleg en met instemming van de MR veel beslissingen worden genomen.

Vanuit de ervaringen in het vorige schooljaar heeft de oudergeleding van de MR vooral door middel van aanbevelingen

de directie kunnen voorzien van advies en instemming in deze uitzonderlijke omstandigheden.

Enkele bijzondere zaken op een rijtje:

De MR heeft instemming verleend voor de volgende zaken:

Volledige openstelling na lockdown in Coronacrisis
Formatieplan 2021-2022
Indeling groepen 1 en 2 voor schooljaar 2020-2021

 Besteding van werkdrukverminderingsgelden 2020 (personeelsgeleding van de MR)

De MR heeft advies uitgebracht over de volgende zaken:

 Begroting Het Kompas
 Jaarplan 2021-2023
 Formatieplan 2021-2022
 Schoolondersteuningsplan  (SOP) 2020 - 2024
 Verkeerssituatie rondom Het Kroonjuweel
 Besteding extra gelden werkdrukverlichting (personeelsgeleding van de MR)

De MR heeft haar stem uitgebracht in de verkiezing voor het vervullen van een vacature in de OPR (Onderwijsplanraad)
van het samenwerkingsverband Kind op 1.



De MR heeft vragen gesteld over de volgende zaken:

 Beleid en procedure samenstelling en groepen 1 en 2
 Verkeerssituatie rondom Het Kroonjuweel
 Aannamebeleid en inschrijving leerlingen
 

De MR heeft kennisgenomen van het volgende:

 Resultaten en uitstroom groepen 8  schooljaar 2020-2021
 Besteding gelden werkdrukverlichting
 Certificering LIST-traject Het Kompas
 Schoolgids 2021-2022
 Traject NPO plan en begroting

De MR heeft gediscussieerd over:

 Heropening school na lockdown in Coronacrisis
 Verkeerssituatie rondom Het Kroonjuweel
 Thema gezonde school in relatie tot traktaties en eten en drinken in de pauzes

De MR heeft vanuit ouders en team input gekregen en gesproken over de volgende onderwerpen:

Gezonde school/eten en drinken in de pauzes
Verkeerssituatie en parkeerbeleid

Oost-Souburg, 3 september 2020

Ondertekend door:

À. de Jong (voorzitter MR) A. van Gaelen (aftredend secretaris MR)

Achtergrondinformatie: wat is de MR?  

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad. Hierin zitten drie afgevaardigden van de ouders en drie van het personeel. Onderwerpen die Aan de 
orde komen zijn nieuwbouwplannen, veiligheid op school, beleidsplannen, vakantieplanning, koers en bijbehorende begroting van de school, personel
e aangelegenheden, etc. 
En natuurlijk al wat ouders van belang vinden, kan een plaats op de agenda krijgen. De MR adviseert en geeft al dan niet haar instemming over het bel
eid van de school en het bestuur.


