
Notulen MR 1 | Het Kompas | maandag 5 oktober 2020 19.30 - 21.30 |Het Kroonjuweel
Aanwezig: mevrouw De Jong (OG/voorzitter), mevrouw Wondergem-Sinke (OG), de heer Spreij (OG), de heer Kant (PG),
mevrouw Gideonse (PG), de heer Luteijn(directie) en mevrouw Van Gaelen (PG/secretaris)
Afwezig met kennisgeving: Mevrouw Van Klooster in verband met zwangerschapsverlof (PG)

1. Opening

De heer Luteijn heet namens Het Kompas de nieuwe leden van de medezeggenschapsraad welkom. Ook
welkom aan de heer Kant die namens het personeel zitting neemt in de medezeggenschapsraad. Een warm
woord van dank aan mevrouw Gideonse, die een lange staat van dienst heeft binnen de
Medezeggenschapsraad en in de afgelopen twee schooljaren ook in de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad van Onze Wijs actief was namens Het Kompas.  Zij heeft dit gedaan met een grote
betrokkenheid en nauwkeurigheid.

2. Mededelingen directie

a. personele aangelegenheden:
- Vacatures/wisselingen - er zal in groep 3a een wisseling gaan plaatsvinden wat betreft leerkracht. Dit

hangt samen met de situatie in deze groep. De heer Luteijn geeft hierop een toelichting. Het oplossen
van deze situatie viel samen met de sollicitatieprocedure voor de vacatures die in het vorige
schooljaar zijn ontstaan. Tamara Aleman is benoemd per 1 januari. Zij zal groep 3 vanaf januari gaan
draaien. In de periode tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie zullen Kimberley Sterenborg en
Karlien Roelse groep 3a voor hun rekening nemen. De reïntegratie van Annelies Donk zal worden
voortgezet in groep 5b bij Martijn Blommaert.

b. Algemene mededelingen:
- Verkeerssituatie Kroonjuweel: de gemeente loopt achter met betrekking tot de toezeggingen die zijn

gedaan om dit in goede banen te leiden. De bestrating is nog niet afgewerkt. Alles wordt nauwkeurig
gevolgd. Aangezien de knelpunten nog onvoldoende verholpen zijn, zijn de verkeersouders nog hard
nodig. De inzet is nieuw leven ingeblazen, evenals de inzet van stewards uit de groepen 8. Wel is het
van belang dat zij worden begeleid door volwassenen. Om het rooster sluitend te krijgen, worden ook
ambulante personeelsleden hiervoor ingezet. Met name ‘s ochtends voor schooltijd is het van belang
dat er wordt toegezien op de verkeersveiligheid. Helaas is er weinig betrokkenheid van de
collegaschool in het organiseren van de verkeerssituatie. Zichtbaarheid is ook een punt van aandacht.
De heer Spreij plaatst een opmerking over de bosjes bij de zebrapaden en oversteekpunten. In het
belang van de zichtbaarheid is het wenselijk dat de begroeiing wordt teruggesnoeid en eventueel
verlichting wordt geplaatst. De heer Luteijn neemt dit mee in het overleg met de Gemeente.

- Inrichting schoolpleinen: er is eindelijk toestemming van Zeeuwland voor het plaatsen van bomen op
de schoolpleinen. Er worden minimaal drie, maar hopelijk vijf nieuwe bomen geplaatst.

- Ruimtes Kroonjuweel: daar zijn nu geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
- Jaarplan: ten aanzien van het LIST traject kan worden gemeld dat Het Kompas nu officieel

gecertificeerd LIST-school is. De certificering heeft met terugwerkende kracht afgelopen vrijdag 2
oktober plaatsgevonden op de studiedag. Een en ander had vertraging opgelopen door de Corona
crisis. We zijn trots op de wijze waarop het traject is doorlopen en LIST nu is vormgegeven binnen de
school. De enorme betrokkenheid en inzet van bibliotheekvrijwilliger José van den Hemel is hierbij
onmisbaar en zeer waardevol. In de jaarplanning van de MR is het Jaarplan steeds opgenomen met



instemmingsrecht. Dit is niet van toepassing. Dit moet worden aangepast in de jaarplanning. Mevrouw
Van Gaelen zal zorgen voor een correcte verwerking hiervan.

- Kwaliteitszorg/Audit: de heer Luteijn licht de op handen zijnde Audit toe. Een aantal jaar terug is een
interne kwaliteitscommissie in het leven geroepen. Het doel hiervan was om zicht te krijgen en te
houden op kwaliteit, waarbij je als school in eerste instantie zelf aandachts- of ontwikkelpunten kon
aandragen, waar de commissie zich op kon richten bij hun bezoek. Om dit een meer structurele en
effectieve invulling te geven in de kwaliteitszorg binnen Onze Wijs is het opgenomen in een cyclus
waarbij elke twee jaar of de auditcommissie of de inspectie de scholen bezoekt. Het toezichtkader van
de inspectie is nu het uitgangspunt van waaruit de school wordt bekeken. Door de auditcommissie
wordt gerapporteerd, niet beoordeeld. De rapportage kan worden gezien als een soort thermometer
van waar de school nu staat en waar nog aandacht voor moet zijn. Centrale vraag is hierbij: doe je wat
je belooft, zien we het terug in de klassen? Zo ontstaat er zicht op kwaliteit binnen de eigen school en
op bestuursniveau. Ter voorbereiding op dit bezoek wordt school gevraagd documenten aan te
leveren. Op de dag van de audit zelf worden klassenbezoeken gedaan en vinden er gesprekken plaats
met de directie, het zorgteam, leerkrachten en leerlingen. Eventueel ook met een aantal ouders. Er zal
rekening gehouden worden met beperkende maatregelen in relatie tot Corona.

- Gezonde school: in deze context is een tweede certificaat door Het Kompas verkregen. Het gaat om
een certificaat met betrekking tot aandacht voor gezonde voeding. Het certificaat voor fysieke
weerbaarheid is verlengd. In dit kader valt te melden dat er nog wordt gewerkt aan het realiseren van
watertappunten. Er wordt in samenwerking met Zeeuwland en de gemeente gekeken waar ze
geplaatst kunnen worden, bekostiging kan worden geregeld vanuit subsidie. De heer Spreij vraagt zich
af hoe dit beveiligd kan worden tegen ‘hangjongeren’. Er zal in ieder geval worden voorzien in
bediening van binnenuit om de watervoorziening af te sluiten. Het is relatief rustig met de
‘hangjongeren’ momenteel, maar het  is wel iets dat weer kan opspelen. Daar moet rekening mee
gehouden worden. Er is weer een aanvraag gedaan voor schoolfruit, maar in verband met Corona is
gevraagd om handzaam fruit. We kunnen geen beroep doen op ouders om fruit schoon te maken,
omdat zij school niet in mogen. We hebben nog geen reactie gekregen op deze vraag.

- Naschoolse activiteiten: er is weer een mogelijkheid om typles te volgen voor de leerlingen uit groep
6. Door subsidie kan dit worden aangeboden aan ouders tegen gereduceerd tarief. Er zijn al voldoende
aanmeldingen om twee rondes te verzorgen. Er is contact met een nieuwe docent Spaans. Marieke
Veldhuizen die dit al geruime tijd deed, heeft ander werk. Details en mogelijkheden worden bekeken
om ook hier een vervolg aan te geven. De lessen van de Zeeuwse muziekschool gaan door. Ook
kunnen we dit jaar de technieklessen weer aanbieden. Er wordt vier keer een techniekshow gegeven,
vervolgens kunnen de leerlingen uit de groepen 3-8 zich aanmelden. Er is altijd veel animo voor. Er
wordt gekeken of het naschoolse aanbod nog kan worden uitgebreid met beeldende vorming.

c. Bestuur:
- Website: het is van belang om de website zo actueel mogelijk te houden, zeker in deze tijd met steeds

veranderende maatregelen. Met betrekking tot beeldmateriaal en AVG is dit niet altijd gemakkelijk.

3. Mededelingen van de voorzitter/secretaris
A. OPR|Passend onderwijs (secretaris) - binnen het samenwerkingsverband zijn na de wijziging in bekostiging

verdere bezuinigingen doorgevoerd. Deze zitten o.a. in het niet verlengen van contracten van ambulante
begeleiders. De gevolgen van de Corona crisis zijn ook voelbaar. Er worden per saldo minder arrangementen
aangevraagd. Wanneer de begroting helemaal is doorgerekend en goedgekeurd zal deze ter inzage op de
website worden geplaatst. Zo wordt transparantie geboden over de verdeling van de beschikbare gelden over
de besturen.



B. Input achterban (voorzitter): er is een mail gekomen over de Sinterklaasviering in relatie tot Zwarte Piet. Vanuit
Onze Wijs is er besloten dat er geen zwarte pieten bij de viering worden betrokken. Dat worden roetveegpieten
of pieten met een ander kleur. In verband met Corona zal er waarschijnlijk een heel beperkt aantal Pieten
worden ingezet. Dit zal via de Kompaswijzer worden gecommuniceerd. Mevrouw De Jong zal naar de inzender
terugkoppelen dat het besproken is. Ook is er een mail gekomen over traktaties in relatie tot gezonde school.
De heer Luteijn zal hier aandacht voor vragen, zeker gezien het verkregen certificaat en predicaat gezonde
school. We kunnen geen dingen opleggen als school. De Corona maatregelen maken het extra lastig om te
voorzien in gezonde verse traktaties. Er mogen momenteel alleen voorverpakte traktaties worden uitgedeeld.
Het aanbod is in dat opzicht beperkt. Suggestie vanuit de medezeggenschapsraad: kijk hierbij ook naar niet
eetbare traktaties. De suggestie geven we mee aan de heer Luteijn voor zijn berichtgeving over de traktaties.

C. GMR (secretaris): Arie Bouwmeester heeft namens Het Kompas zitting in de GMR. Bij de laatste bijeenkomst is
er ten aanzien  van drie documenten advies of instemming verleend. Dit betreft allereerst het Onze Wijs
handboek Privacy; de GMR heeft unaniem positief advies gegeven. Met het Beleidsdocument Sociale Veiligheid
is unaniem ingestemd. Verschillende documenten die onder dit beleid vallen zijn in dit beleidsdocument
gebundeld en voor alle scholen geldt dat ze in hun schoolspecifieke situatie ook gebruik maken van deze
documenten. Met het beleidsdocument ligt er nu een duidelijke basis die voor alle scholen gelijk is. Ook het
Beleidsdocument voor de nieuwe CAO heeft unaniem instemming gekregen. Voornoemde documenten zijn
voor alle scholen beschikbaar op de interne drive. Daarnaast is het vergaderrooster voor de GMR
bijeenkomsten besproken en is het juiste mailadres van MR van Het Kompas doorgegeven.
De notulen van de laatste twee GMR bijeenkomsten zijn te laat gedeeld om nog mee te kunnen sturen met de
stukken voor deze vergadering. Ze worden nu ter plekke voorgelegd aan de MR leden. Mocht dit na lezing nog
vragen opleveren, dan kunnen die schriftelijk aan de voorzitter en/of secretaris worden voorgelegd.

4. MR|leden

- Scholing MR - de scholing van 14 oktober 2020 voor de MR staat ter discussie in verband met de
Corona richtlijnen. Er zijn drie alternatieven denkbaar: online, fysiek met twee groepen 2 x 10 of
uitstellen. In overleg wordt besloten tot uitstellen tot januari/februari. Mevrouw Gideonse zal de
communicatie over het uitstel op zich nemen.

- Jaarplanning MR: de jaarplanning wordt akkoord bevonden, dit wordt per bijeenkomst aangevuld met
actuele onderwerpen en de datum voor de volgende bijeenkomst. In de jaarplanning moet worden
aangepast dat er ten aanzien van het jaarplan geen instemmings- maar adviesrecht is.

- andere tijden: op dat gebied zijn nu geen nieuwe ontwikkelingen. De werkgroep waar mevrouw De
Jong ook zitting in heeft is nu niet actief. Waardering voor het niet doorzetten van een aanpassing van
het andere tijden model vanuit de situatie voor de zomervakantie met de aangepaste roosters na de
Corona lockdown.

- Jaarverslag MR: met een suggestie voor aanpassing van de formulering wordt inhoudelijk ingestemd
met het jaarverslag. Het jaarverslag zal ter ondertekening worden voorgelegd aan mevrouw De Heus
omdat zij gedurende dit MR-jaar voorzitter was. Het onderwerp ‘afvalscheiding’ vanuit het jaarverslag
komt ter sprake. Het is op dit moment onduidelijk wat de stand van zaken is. Dit onderwerp wordt
voor de volgende bijeenkomst geagendeerd en er zal navraag gedaan worden bij de heer Luteijn.

5. Schoolondersteuningsprofiel (SOP): de medezeggenschapsraad heeft ten aanzien van het SOP adviesrecht op basis
van art. 11 r. De medezeggenschapsraad heeft op basis van het SOP wat nu is voorgelegd geen adviezen voor het
bevoegd gezag. Complimenten voor de wijze waarop de ondersteuning is georganiseerd op Het Kompas. Er is veel
deskundigheid in de school aanwezig. Dit heeft naast een grote waarde ook een keerzijde. Wanneer we
handelingsverlegen zijn, is het lastig om extra ondersteuning te vinden buitenom wat we al doen.



6. Notulen en actielijst MR 5 schooljaar 2019 2020

Formele instemming voor het Jaarplan blijkt niet van toepassing te zijn. Dit moet in de jaarplanning van de MR worden
aangepast. Er zijn geen punten vanuit de actielijst die nog openstaan.  De notulen zijn eerder al per mail verspreid en
akkoord bevonden. De concept schoolgids moet een vergadering eerder geagendeerd worden. De MR heeft te weinig
mogelijkheid om hier nog feedback op te geven door het tijdspad.

Actielijst MR 1 2019 2020:

Formeel Advies communicatie SOP mevrouw Van Gaelen

Aanpassen jaarverslag en voorleggen aan voormalig voorzitter ter ondertekening secretaris

Verspreiden Nieuwsbrief Onze Wijs onder OMR secretaris

Aanpassen Jaarplanning met betrekking tot bevoegdheid MR Jaarplan secretaris

Suggestie traktatie en vraag over afvalscheiding voorleggen aan directie voorzitter

Communicatie over MR scholing Mevrouw Gideonse/

voorzitter

7. Rondvraag

Geen punten voor de rondvraag

Datum volgende bijeenkomst MR 2 2020 2021: 18 januari 2021


