
 

Oost-Souburg, oktober 2018 

JAARVERSLAG MR HET KOMPAS SCHOOLJAAR 2017/2018 

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

Namens de leerkrachten: Namens de ouders:  

Mw. H. Gideonse (p.g.) Mw. S. de Heus (lid o.g. voorzitter )  

Dhr. S. de Ridder (p.g.) Mw. K. Poerstamper (lid o.g., afgetreden per april 2018) 

Mw. A. van Gaelen (p.g. secretaris) Dhr. R. Euser (lid o.g) 

Mw. B. Sijp (lid o.g., aangetreden m.i.v. mei 2018) 

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. Dit jaar is de 

MR veelvuldig in gesprek geweest met de directeur en dit is in goede samenwerking verlopen. De MR ervaart hierbij 

openheid en transparantie. 

In dit schooljaar is binnen de MR structureel aandacht geweest voor de adviezen uit de peiling m.b.t. Andere 

schooltijden. Het is als vast punt geagendeerd voor elke bijeenkomst van de MR. Ook de ruimte binnen het 

Kroonjuweel en de inrichting van de schoolpleinen bleven op deze wijze onder de aandacht van de MR. In dit schooljaar 

is er een tweetal keer deelgenomen aan de landelijke stakingsacties. Dit is binnen de MR besproken, waarbij de MR 

haar steun heeft uitgesproken over de deelname aan de staking.  

Enkele bijzondere zaken op een rijtje:  

De MR heeft instemming verleend voor de volgende zaken:  

Jaarplan 2017-2018  
Schoolgids 2018-2019 
Het formatieplan 2018-2019 
ARBO plan en Quickscan(Risico Inventarisatie en Evaluatie)  

De MR heeft advies uitgebracht over de volgende zaken:  

Begroting Het Kompas 
Formatieplan 2018-2019 
Schoolgids 2018-2019 
Verkeerssituatie rondom Het Kroonjuweel 
ARBO plan en Quickscan(Risico Inventarisatie en Evaluatie) 
Besteding extra gelden werkdrukverlichting (personeelsgeleding van de MR) 
Inrichting schoolpleinen 
Procedure AVG 

 

 



 

De MR heeft haar stem uitgebracht in de verkiezing voor de vorming van de nieuwe OPR (Onderwijsplanraad) van het 
gefuseerde samenwerkingsverband Kind op 1.  
 
De MR heeft vragen gesteld over de volgende zaken: 
 

Beleid en procedure samenstelling en splitsing groepen 
Verkeerssituatie rondom Het Kroonjuweel 
Inrichting van de schoolpleinen 
Afvalscheiding 
De vertegenwoordiging van de scholen van Onze Wijs binnen de GMR 

De MR heeft kennisgenomen van het volgende:  

Resultaten schooleindonderzoek schooljaar 2017-2018 
Bevindingen en oordeel van de inspectie over Het Kompas 
Besteding extra gelden werkdrukverlichting 
Start LIST project en planning en besteding muzieksubsidie 
Ontwikkelingen en procedure AVG 
ARBO plan en Quickscan(Risico Inventarisatie en Evaluatie) 

De MR heeft gediscussieerd over: 

Verkeerssituatie rondom Het Kroonjuweel 
Inrichting schoolpleinen 
Beleid en procedure samenstelling en splitsing groepen 

Oost-Souburg, 29 oktober 2018 

Ondertekend door: 

S. de Heus (voorzitter MR) 

 

 

A. van Gaelen (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,  

personeelsaangelegenheden, 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 beleid van de school en het bestuur. 


