
Oost-Souburg, maandag 17 januari 2022

Agenda MR 2 | Het Kompas | maandag 17 januari, 19.30 - 21.30

Aanwezig (online): dhr. Luteijn (directie), dhr. Spreij (voorzitter, OG), mevr. Wondergem (OG), mevr.
De Visser (PG), dhr. Siereveld (PG), mevr. Van Klooster (secretaris, PG)

Afwezig met kennisgeving: mevr. De Jong (OG)

1. Opening

Dhr. Spreij (voorzitter) heet iedereen welkom, in het bijzonder dhr. Siereveld, die vandaag voor het
eerst deelneemt aan de MR. Dhr. Siereveld vervangt daarmee de plek van dhr. Kant.

2. Mededelingen directie
a. Personeelsbeleid; korte- en lange termijn

Vlak voor de kerstvakantie is A. Donk met zwangerschapsverlof gegaan. Na de kerstvakantie is A.
Filius weer gestart na zwangerschapsverlof. Om zo min mogelijk wisselingen te hebben zijn H.
Gideonse en P. Wisse langer werkzaam bij twee kleutergroepen waarin zij voor de kerstvakantie al
invielen. A. Filius zal twee dagen in de  week, maandag en dinsdag, in groep 4 op zich nemen na 1
april als K Flipse met pensioen gaat.

J. Manuhuwa zou fulltime gaan werken na de kerstvakantie. Tot 1 april zal K. Roelse op woensdag
werkzaam zijn in groep 5. J. Manuhuwa heeft op deze manier extra tijd om zijn studie en scriptie goed
af te ronden.

E. Bezuijen is gestart na de kerstvakantie als zij-instromer in groep 8b. Zij heeft zich recent
voorgesteld in de Kompaswijzer. Op donderdag en vrijdag zal zij werkzaam zijn tot de zomervakantie.

Er wordt ondertussen ook al naar de formatie gekeken voor het schooljaar 2022-2023. In de loop van
komende weken zullen er gesprekken worden gevoerd over de wensen m.b.t. de formatie met de
personeelsleden.

De NPO-gelden lopen komend schooljaar nog door tot de zomer van ‘23.

Het werkverdelingsplan wordt binnenkort geëvalueerd in het team. Eventuele wensen voor het nieuwe
schooljaar kunnen dan gedeeld worden. De PMR bespreekt dit onderling en in het team. A.
Bouwmeester gaat met pensioen begin 2022-2023.

Voorstel dhr. Luteijn: ik kom met twee goede suggesties naar de PMR. Die neemt de PMR mee naar
het team.

Dhr. Luteijn gaat hierover binnenkort in gesprek met de PMR.

b. Begroting 2022

Voor nu is er nog een groot bedrag over. Het leerlingaantal is vrij stabiel. Dat houdt in dat de ruimte
voor het huidige aantal leerkrachten ook stabiel blijft. Dhr. Luteijn is blij dat we zo kunnen draaien en
nog steeds kunnen doen waar we behoefte aan hebben.



c. NPO; stand van zaken

Het meubilair voor de bovenverdieping komt 18-01 binnen.Dit wordt gefinancierd vanuit de
NPO-gelden. Dit levert meer werkplekken op voor de leerlingen van groep 3-8.

Op een later moment dit schooljaar komt er ook meubilair voor de bibliotheek en de kleutergang. Ook
dit wordt gefinancierd vanuit de NPO-gelden.

Een deel van de NPO-gelden is ook besteed aan personeel dit schooljaar (onderwijsassistentie).

d. Gezonde school; watertappunten

Na veel gesprekken met de gemeente komen er twee watertappunten. Dit wordt gedeeltelijk vergoed
vanuit ‘De Gezonde School’. Er komt een tappunt bij de ingang van de groepen 6-8 en er komt een
watertappunt vlakbij de hoofdingang.

Er worden 750 bidons gesponsord door Ritel. Voor iedere leerling is er een bidon beschikbaar. Op
een later moment worden de watertappunten nog op een feestelijke manier geopend.

Verleden vrijdag is er een mail naar ouders gegaan m.b.t. het schoolfruit en is gestimuleerd om ook
op andere dagen buitenom het schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag mee te geven.

We zullen niet zover gaan dat leerkrachten koekjes en andere ongezonde dingen teruggeven in de
tassen, maar we blijven het stimuleren.

Regelmatig zijn er ouders die vragen hebben over hoe gezond de traktaties zijn bij verjaardagen, of
hoe gezond het eten en drinken is dat wordt uitgedeeld op andere feestelijke momenten, zoals
bijvoorbeeld de Koningsspelen of het Zomerfeest. Er ontstaat een gesprek wat het certificaat ‘De
Gezonde School’ precies betekent. Vaak wordt dit geassocieerd met gezond eten. Dhr. Luteijn geeft
aan dat je als ‘gezonde school’ ook luizencontroles uitvoert, schoolfruit regelt, etc. Mevr. Van Klooster
stelt voor om dit nog eens toe te lichten in de Kompaswijzer om ouders hierover te informeren.

e. Beleid Corona; stand van zaken

Dhr,. Spreij heeft eerder vandaag contact gehad met dhr. Luteijn over de vraag wat er wordt gedaan
met kinderen/leerkrachten die de afgelopen 8 weken corona hebben gehad en nu weer in quarantaine
moeten vanwege de besmettingen in de desbetreffende groep. Deze leerlingen/leerkrachten hoeven
wettelijk gezien niet in quarantaine. Dit punt wordt morgen meegenomen naar het directeurenoverleg
door dhr. Luteijn.

Voorstel dhr. Luteijn is: wanneer de leerkracht van de desbetreffende groep wel op school kan en mag
lesgeven, kunnen de eerder besmette (tot 8 weken geleden) leerlingen  op school aanwezig zijn. In
sommige gevallen zullen er na een paar dagen maar een handvol leerlingen aanwezig zijn. Dit is niet
de ideale of gewenste situatie, maar het hybride onderwijs zal komende weken, maanden nodig zijn
om alle leerlingen van onderwijs te voorzien.

Op dit moment staan er vijf groepen op scherp. Dat betekent dat in vijf groepen nu al zeker twee
kinderen positief zijn getest. Vanavond en morgenochtend is het afwachten of er voor deze vijf
groepen een derde positief geteste leerling bij komt. Voor vier van deze groepen zijn bij voorbaat al
thuiswerk pakketjes meegegeven.

f. ARBO-beleid

Er wordt voor de meivakantie een vragenlijst m.b.t. de veiligheid op school rondom het gebouw onder



het team verspreid.

g. Tevredenheidsmetingen

Dhr. Luteijn: Is dit de meest handige periode om naar de tevredenheid van ouders te vragen?

MR: We denken dat je op dit moment een gekleurd beeld krijgt, mede door de emotie van de huidige
omstandigheden. Het advies is om dit eventueel op een later moment te doen.

Dhr. Luteijn: Eind vorig schooljaar is er in de groepen 7-8 een veiligheidsmonitor ingevuld. Deze was
erg hoog, ook ten opzichte van andere scholen, ingevuld. Deze vragenlijst is medio mei/juni ‘21
ingevuld.

Vragen aan dhr. Luteijn vanuit de MR:

V: Worden naschoolse activiteiten wel eens geëvalueerd?

A: Ja, maar twee jaar achter elkaar halverwege afgekapt. Voorheen werd dit gedaan door
bijvoorbeeld een evaluatiebrief aan kinderen te geven en te laten invullen. Dit is recent ook in het MT
besproken: als de naschoolse activiteiten weer wordt opgestart, willen we dit laten evalueren door
ouders en kinderen.

De vraag komt vanuit de typecursus die op dit moment thuis online wordt voortgezet. Er zijn een
aantal ouders die moeite hebben met de manier waarop de typecursus wel doorgaat. Doordat deze
cursus nu buitenom school gebeurt, is er geen toezicht door leerkrachten. Dhr. Luteijn zal binnenkort
terugkomen op dit onderwerp met mevr. Wondergem.

Dhr. Luteijn verlaat hierna de vergadering.

3. Mededelingen van de voorzitter/secretaris                                                                           15 min.

a. OPR | Passend onderwijs (secretaris)

KindOp1 zoekt leden

Er is een vacature uitgezet door KindOp1. Zij zoeken een leerkracht/ouder die deel wilt nemen aan de
OPR. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat een leerkracht/ouder die betrokken is bij Het Kompas
deelneemt in de OPR, gezien de grootte van onze school.

Dhr. Spreij geeft aan dat hij bericht heeft ontvangen van een ouder die interesse heeft. Deze ouder
heeft een e-mail gestuurd naar mevr. Van Klooster, maar die e-mail was niet aangekomen.

Later bleek deze e-mail bij de spambox terecht gekomen te zijn. Mevr. Van Klooster zal contact
opnemen met deze ouder en haar verder informeren over de vacature.

b. Input achterban (voorzitter)

Er zijn deze keer geen ingebrachte punten vanuit ouders of personeel van Het Kompas.



c. GMR (secretaris): activiteiten en notulen vergadering GMR

Op de agenda van de GMR-vergadering van 24 juni jl. stond het agendapunt m.b.t. de statuten en het
reglement. Dit was vanuit onze MR ingebracht. Dit in het schooljaar ‘21/’22 worden besproken. Op de
laatste GMR-vergadering is dit nog niet gedaan. Mevr. Van Klooster stuurt een herinnering naar dhr.
Bouwmeester (collega die deelneemt in de GMR) om dit punt opnieuw in te brengen bij de GMR.

4. MR|leden                                                                                                                        30 min.

● Huidige bezetting MR (secretaris)

Dhr. Kant is na de kerstvakantie fulltime op zijn nieuwe school gaan werk. Dhr. Sierveld heeft
zijn plek overgenomen.

Mevr. Van Klooster heeft op een eerder moment met mevr. De Jong gesproken over het
voorzitterschap. Mevr. De Jong komt graag terug als MR-lid, maar draagt het voorzitterschap
over aan dhr. Spreij. Dit is voor dhr. Spreij akkoord.

● Online bijeenkomst GMR (voorzitter)

Verleden week heeft dhr. Spreij namens de MR van Het Kompas deelgenomen aan de online
bijeenkomst van de GMR die werd georganiseerd voor andere MR-leden van OnzeWijs. Dhr.
Spreij gaf aan dat er weinig inhoudelijks is besproken en het had niet veel raakvlakken met de
inhoudelijke taken van de GMR. De bijeenkomst had weinig meerwaarde.

5. Rondvraag

Mevr. Wondergem:

- Hoe wordt de pauzesport georganiseerd? Dit neemt mevr. Wondergem op met dhr. Luteijn.
- Wat is de uitkomst van het pauzebeleid (wel/geen filmpjes) n.a.v. vorige vergadering?

Secretaris: Dit is besproken in de bouwvergaderingen. Hier is de afspraak uitgekomen dat er
één keer per week een niet-educatief filmpje mag worden gekeken. Op de andere dagen
wordt er bijv. voorgelezen of een educatief filmpje gekeken.

De volgende vergadering staat gepland voor maandag 28 maart 2022 om 19:30 uur. Indien mogelijk
is deze fysiek op school.



Actielijst MR 17-01-’21

Reglement en statuten GMR secretaris

Huishoudelijk reglement aanpassen secretaris

Notulen + jaarverslag website voorzitter

+secretaris

Gedeelde map MR delen met voorzitter secretaris

Het item schoolgids opnemen in de jaarplanning van de MR secretaris


