
Notulen MR 2 | Het Kompas | maandag 18 januari 2021, 19.30 - 20.30 |digitaal
Aanwezig: mevrouw De Jong (OG/voorzitter), mevrouw Wondergem-Sinke (OG), de heer Spreij (OG), de heer Kant (PG),
de heer Luteijn(directie) en mevrouw Van Gaelen (PG/secretaris)
Afwezig met kennisgeving: Mevrouw Van Klooster in verband met zwangerschapsverlof (PG)

1. Opening

Welkom aan allen. Voor het eerst een volledig digitale bijeenkomst. Dit is even wennen en een uitdaging, maar
zo kunnen we als MR ook onze taak blijven vervullen

2. Mededelingen directie

a. Personele aangelegenheden

- stand van zaken: Annelies Donk is bezig met reïntegreren. Na de voorjaarsvakantie zal zij Mara Tollenaar gaan
vervangen op de vrijdag in groep 4b, daarnaast zal zij haar werkdagen stapsgewijs weer gaan invullen tot zij
volledig op loonwaarde terug is, dat wil zeggen drie volle dagen. Petra van de Werf gaat daarmee terug in dagen.
Daar zal de periode voorjaarsvakantie-meivakantie voor nodig zijn. Michelle van Klooster komt na de
voorjaarsvakantie terug van haar zwangerschapsverlof en zal naast Carolien Koppejan en Cobi van der Linde in
totaal drie dagen in de onderbouw gaan werken. We nemen dan weer afscheid van Patricia Wisse, die dit tijdelijk
heeft gedaan. Tamara Aleman is na de kerstvakantie gestart in groep 3a voor 4 dagen in de week. Kimberley
Sterenborg zal de vrijdag voor haar rekening blijven nemen. Tamara heeft een goede start kunnen maken,
ondanks de bijzondere omstandigheden. Ze heeft misschien juist door het thuisonderwijs veel contact gehad met
kinderen en ouders en gelegenheid gehad zich te verdiepen in de werkwijze en lesmethodes. Een fijne collega
erbij!

- formatie 2021 2022: dilemma’s (in relatie tot onderbouw) - we kunnen ook dit schooljaar uitgaan van een start
met 17 groepen, dat is binnen de huidige formatie haalbaar. In de groepen 3 t/m 8 zal dit geen grote
veranderingen met zich mee brengen, van elk leerjaar twee parallelgroepen. De heer Luteijn legt de
medezeggenschapsraad het dilemma voor van de groepsindeling in de onderbouw en vraagt de oudergeleding
van de medezeggenschapsraad hierin mee te denken. Er isr bekostiging voor 5 onderbouwgroepen. Drie opties
zijn uitgewerkt:

- Optie 1: vijf combinatiegroepen 1/2;
- Optie 2: één instroomgroep en 4 combinatiegroepen 1/2. Na de Kerstvakantie is er een wisselmoment

van de leerlingen in de instroomgroep naar de combinatiegroepen;
- Optie 3: idem vorige optie, maar dan start van de instroomgroep na de Kerstvakantie. Deze laatste optie

is qua formatie niet optimaal, omdat er dan tot de Kerstvakantie de inzet van betreffende collega
verdeeld moet worden over andere groepen.

De heer Luteijn licht de argumenten en afwegingen voor de verschillende opties toe. De oudergeleding bevraagt
de directie naar aanleiding hiervan. Onder de huidige omstandigheden is het lastig om laagdrempelig naar de
ervaringen van ouders te vragen. Binnen school zat dit op korte termijn ook worden besproken binnen het
onderbouwteam en het managementteam. De heer Luteijn vraagt de oudergeleding om dit dilemma te bespreken
en hem hierin van advies te voorzien. De voorzitter zal dit coördineren en de heer Luteijn informeren over de
inzichten van de oudergeleding. Naar aanleiding hiervan zal een besluit worden genomen.



b. Algemene mededelingen

- Onderwijs op afstand op Het Kompas: de reacties vanuit ouders en kinderen zijn over het algemeen positief en
goed. Via de voorzitter waren er wat geluiden gekomen over de verruiming van het programma tot 14.00u. Dit
betrof communicatie en de vrijblijvendheid van het middagprogramma. De heer Luteijn licht toe hoe dit tot stand
is gekomen. Het is van belang om dit met de juiste nuances nogmaals naar ouders te communiceren. Op
stichtingsniveau is het onderwijs op afstand in kaart gebracht om zicht te krijgen op hoe het op de verschillende
scholen is vormgegeven. Er waren grote verschillen te zien. Mede vanuit deze inventarisatie is de verruiming van
het programma voortgekomen. Er zijn ook grote verschillen in hoe de leerlingen het aangeboden programma
ervaren en maken. Het is een uitdaging om te voorzien in een passend aanbod, waarbij er voor iedereen
voldoende is in hoeveelheid en beschikbare werktijd.

- Begroting: de begroting loopt altijd een jaar achter ten opzichte van de situatie van nu. Het Kompas is iets
teruggelopen in leerlingenaantal. Dat betekent ook iets minder inkomsten. Daar staat tegenover dat een aantal
subsidies is verkregen. Dat is gunstig omdat we daarmee de ondersteuning zoals we die hebben georganiseerd,
kunnen handhaven. Daarnaast kunnen we een aantal mensen nog extra uren bieden. Het is niet ongunstig dat er
dit jaar een kleiner overschot is. Dan komt het eerder ten goede aan Het Kompas zelf in plaats van het aanvullen
van tekorten die er binnen de stichting zijn. Alles kan worden gehandhaafd zoals het nu is.

- Inrichting schoolpleinen: zoals inmiddels bekend zijn eindelijk de bomen geplant. Het heeft lang geduurd en er is
flink voor gestreden, maar het is nu gerealiseerd. Ondanks de beperkende maatregelen is het toch gelukt om hier
op feestelijke manier aandacht aan te besteden. Er heeft een mooi stuk in de PZC gestaan.

- Verkeerssituatie Kroonjuweel: de plannen die zijn opgesteld om de verkeerssituatie aan te pakken gaan
gerealiseerd worden in de komende tijd. Er is een brief van de gemeente gekomen, waarin uiteengezet is hoe de
komende weken/maanden de herinrichting van de wegen rondom Het Kroonjuweel en in de wijk zal worden
aangepakt. Dit vraagt van ons uit goede communicatie en afstemming met ouders en betrokkenen.

- Dilemma ouders in de school (ook in relatie tot de verkeerssituatie): de Corona maatregelen en aangepaste
situatie hebben stof tot nadenken gegeven om kritisch te kijken naar ‘verkeers’drukte in en om de school. Gezien
de ontwikkelingen is dit een goed moment om de afspraken hierover te bekijken en aan te passen. De inloop op
de woensdagen zorgde voor veel ouders in de school en verkeersdrukte om de school. We zien onder de huidige
omstandigheden veel rust in de school doordat ouders niet meer naar binnen komen en hun kinderen bij het hek
afzetten. Is het een idee om de Inloop terugbrengen naar 1 x per maand, waarbij je dan ook nog kunt denken
aan spreiding van verschillende bouwen? Ook de inloop in kleutergroepen zorgde voor de nodige onrust en
soms zelfs verlies van onderwijstijd. Is het nodig dat alle ouders elke dag de klas in komen? Er zijn verschillende
opties denkbaar. Wel groep 1 niet groep 2 of één à twee dagen per week inloop. De heer Luteijn vraagt ook ten
aanzien van dit punt input van de oudergeleding. De oudergeleding zal de heer Luteijn schriftelijk voorzien van
haar standpunt en advies via de voorzitter.

- Stand van zaken jaarplan: het jaarplan wordt gevolgd. Er zijn geen grote aanpassingen of ontwikkelingen te
melden. Het wordt in deze maand voorzien van een tussenevaluatie door de diverse betrokkenen per onderdeel.

- Werkverdelingsplan 2020 2021: de status en werkwijze rondom het werkverdelingsplan 2020 2021 wordt door de
heer Luteijn kort toegelicht.  Dit is hoofdzakelijk een taak voor de personeelsgeleding van de
medezeggenschapsraad. De behandeling en vaststelling hiervan is drastisch naar voren gehaald qua tijd. Voor
de voorjaarsvakantie moet het zo goed als rond zijn, dit vanwege het tijdig in beeld brengen van vacatureruimte
en uitzetten van vacatures op stichtingsniveau. De heer Luteijn bespreekt het conceptplan komende week met
de heer Kant en mevrouw Van Gaelen.



3. Mededelingen van de voorzitter/secretaris

A. OPR | Passend onderwijs (secretaris) - verkiezingen: vanuit de OPR is er een uitnodiging verstuurd om te
verspreiden onder ouders en team voor kandidatuur bij de komende verkiezingen. Deze uitnodiging is door de
secretaris uitgezet onder ouders en team. Ontwikkelingen vanuit de OPR: de besteding van de HB gelden is
uitgewerkt. Het hoofddoel van de inzet van de gelden is om de kennis van HB in het onderwijs te vergroten en zo
het onderwijs voor deze doelgroep te verbeteren. Er zal dus vooral worden geïnvesteerd in kennisvergroting en
scholing. Morgen (19 januari) is er een digitale bijeenkomst van Onze Wijs om te inventariseren welke wensen er
op dit gebied binnen Onze Wijs liggen. Hieraan zal mevrouw Van Gaelen deelnemen vanuit de kwaliteitsgroep
Hoogbegaafdheid van Het Kompas. Thuisonderwijs en inzet ondersteuning door ambulant begeleiders: het is in
deze tijd van thuisonderwijs en beperkende maatregelen lastig om de ondersteuning door de ambulant
begeleiders vanuit het samenwerkingsverband effectief vorm te geven. Dat is per situatie verschillend. Wanneer
de maatregelen worden opgeheven, kunnen bepaalde zaken die nu uit nood geboren zijn ook effectief blijken,
zoals meer online overleg om reistijd tot een minimum te beperken, wanneer er slechts weinig deelnemers zijn.
Ook contactmomenten met leerlingen in online vorm behoren tot de mogelijkheden.

B. Input achterban (voorzitter): er is vanuit de achterban geen inbreng gekomen om nu in deze bijeenkomst te
bespreken. Opmerking van de heer Spreij: zorg ervoor dat de website met betrekking tot de MR actueel is. Daar
wordt in de communicatie naar de achterban aan gerefereerd en dit is nu niet up to date. Secretaris zal hier zorg
voor dragen.

C. GMR (voorzitter): activiteiten en notulen vergadering GMR - Geen opmerkingen of vragen vanuit de MR.

4. MR|leden
● Scholing MR: de scholing die in oktober zou plaatsvinden, is verplaatst in verband met de Corona richtlijnen.

Inmiddels is er vanuit de nascholingsorganisatie een voorstel gekomen om dit online te verzorgen met een
nieuwe datum. Het zou hierbij gaan om dinsdag 2 maart. Dit voorstel moet aan de deelnemers worden
voorgelegd die zich voor de oorspronkelijke scholing hadden aangemeld. Goed om dit opnieuw onder de
aandacht te brengen binnen de MR-en van de stichting. In de online vorm is er wellicht nog meer belangstelling.
De heer Kant en mevrouw Van Gaelen pakken dit op.

● Rol MR Corona: mevrouw Van Gaelen licht toe dat het in de huidige situatie met de steeds veranderende
inzichten en richtlijnen bijna ondoenlijk is om de MR tijdig mee te nemen in alle afwegingen. Er moet steeds
razendsnel geschakeld en gehandeld worden. Het komt regelmatig voor dat we worden ingehaald door de
realiteit. Hoe staat de oudergeleding hier in? Begrip vanuit de oudergeleding. Vanuit de ervaringen met de vorige
lockdown kan er vanuit de oudergeleding wel meegedacht worden in de situatie waarmee we straks weer te
maken krijgen bij de gedeeltelijke of gehele heropening van de scholen vanuit de lockdown. De oudergeleding
zal in onderling overleg aanbevelingen opstellen en deze delen met het bevoegd gezag zodat deze aan de
voorkant kunnen worden meegenomen in het plan van aanpak.

5. Notulen en actielijst MR 1 schooljaar 2020 2021:
de notulen van de vorige bijeenkomst zijn al digitaal vastgesteld. Deze kunnen op de website worden geplaatst.
Met betrekking tot de actiepunten uit het vorige overleg moet het punt van de afvalscheiding nog worden
behandeld en het advies vanuit de medezeggenschapsraad ten aanzien van het schoolondersteuningsprofiel
moet nog worden geformaliseerd.



6. Rondvraag en sluiting|planning datum vergadering MR 3 2020 2021:
- de heer Spreij geeft aan dat er goed gelet moet worden op het updaten van de website met betrekking tot

documenten (bijvoorbeeld het inschrijfformulier en veiligheidsplan).
- mevrouw De Jong geeft aan dat er ten aanzien van de Sinterklaas viering met de werkgroep moet worden

opgenomen dat er goed gekeken moet worden naar afstemming van de presentjes op de verschillende bouwen
en leeftijden van de kinderen.

Actielijst MR 2 2020 2021: .
Formeel Advies communicatie SOP Secretaris
Vraag afvalscheiding voorleggen aan directie Voorzitter
Terugkoppeling directie advies oudergeleding
t.a.v. onderbouwgroepen, inloop en openstelling na lockdown Voorzitter
Communicatie met ouderraad rondom Sint Presentjes Voorzitter
Actualisering documenten website MR Secretaris
Vraag actualisering algemene documenten website aan ICT coördinator de heer Spreij
Coördinatie nieuwe scholingsdatum MR de heer Kant en secretaris

Datum volgende bijeenkomst MR 3 2020 2021: maandag 15 maart 2021


