
Oost-Souburg, maandag 16 mei 2022

Agenda MR 3 | Het Kompas | maandag 16  mei, 19.30 - 21.30

Aanwezig: dhr. Luteijn (directie), dhr. Spreij (voorzitter, OG), mevr. Wondergem (OG), mevr. van
Klooster (secretaris, PG), mevr. de Visser (PG),

Afwezig met kennisgeving: dhr. Siereveld (PG) & mevr. De Jong (OG)

1. Opening

Dhr. Spreij (voorzitter) heet iedereen welkom.

2. Mededelingen directie

a. Formatie

De formatie is op dit moment nog niet helemaal rond i.v.m. een zwangerschapsverlof. Er wordt op dit
moment gezocht naar vervanging hiervoor. Zodra de formatie rond is en aan het team is
gepresenteerd, wordt deze ook met de MR gedeeld. Het aantal groepen blijft gelijk.

Voor de GMR wordt een nieuw lid gezocht i.v.m. het vertrek van dhr. Bouwmeester. Dhr. Luteijn vraagt
na of dit ook een ouder mag zijn.

b. NPO; stand van zaken

Vanuit NPO is er komende schooljaar € 500,- beschikbaar per leerling. Dit is gekoppeld aan het
jaarplan. Aangezien dit voor 2 jaar is geschreven, zal er weinig veranderen.

c. Gezonde school; watertappunten

De watertappunten zullen binnenkort ludiek in gebruik genomen worden. Er wordt eerst nog een
tijdschakelaar op gemaakt, zodat ze op bepaalde tijden afgesloten kunnen worden.
Alle kinderen krijgen bij de ingebruikname een bidon. Er zullen afspraken komen voor het gebruik
ervan.

d. Schoolgids

Op dit moment wordt er gewerkt aan een beknopte versie van de schoolgids op papier. Deze zal
jaarlijks aan ouders worden uitgereikt. Deze gids kan ieder jaar worden aangepast met nieuwe foto’s
en eventuele veranderingen. Naast deze gids zal er ook veel informatie op de website staan.

e. Voorstel oudergesprekken en mening MR

Vanuit de tevredenheidsmeting onder ouders is naar voren gekomen dat er op de vraag “Hoe
tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?” iets lager is gescoord (7,6) ten opzichte
van de rest van de vragen. Dhr. Luteijn vraagt zich af wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn en wil
graag advies van de MR hierover.

Dhr. Spreij en mevr. Wondergem geven aan dat er door Corona veel minder contact is geweest
tussen ouders en leerkrachten. Dit zou hierbij zeker kunnen meespelen.



We wisselen van gedachten met elkaar over een eventueel extra contactmoment per schooljaar.
Opties die genoemd worden: een voortgangsgesprek in oktober/november, een verplicht gesprek bij
het tweede rapport. Het kennismakingsgesprek zou in dit geval alleen met kinderen kunnen worden
gehouden.

Dhr. Luteijn zal hierover met het team in overleg gaan.

f. Tevredenheidsmetingen

De tevredenheidsmetingen zijn gehouden onder ouders, medewerkers en leerlingen van de groepen
6 t/m 8. Over het algemeen zijn de scores goed.
Enkele aandachtspunten: communicatie over het kind (ouders), omgaan met meerbegaafden en
methodes en methodieken (medewerkers) en enkele reacties van kinderen omtrent pesten.
In het team wordt dit nog besproken.

Vragen aan dhr. Luteijn vanuit de MR:

Audit

Deze zal plaatsvinden op woensdag 1 en donderdag 2 juni. Een inspectiebezoek wordt volledig
nagebootst. Donderdag zullen er ook diverse nagesprekken zijn met leerlingen, medewerkers, zorg,
directie en MR.

Brengen en ophalen van de leerlingen van groep 3 volgend schooljaar

De organisatie van het brengen en ophalen van deze jonge leerlingen wordt nog besproken binnen
het team. Het is belangrijk hierover goed te communiceren met ouders.

3. Mededelingen van de voorzitter/secretaris

a. OPR | Passend onderwijs (secretaris)

KindOp1 stem uitbrengen

Er is door de MR een stem uitgebracht, maar we hebben nog niet vernomen wie er gekozen is. Mevr.
van Klooster zal dit navragen.

b. Input achterban (voorzitter)

Gezonde school: er is gereageerd door ouders dat er vanuit school vaak getrakteerd wordt op
ongezonde dingen (chips, snoep etc.) In hoeverre dragen we het predicaat Gezonde school uit?

Dhr. Luteijn geeft aan dat de Gezonde school veel meer inhoudt dan alleen gezonde voeding en zal
ouders hierover binnenkort weer eens informeren.
Wel is het goed om ons als school hiervan bewust te zijn en wat vaker gezonde traktaties aan te
bieden. Dit zal ook met het team en de OR worden kortgesloten.



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

De notulen zijn gedeeld. Er komt een vacature voor 1 kandidaat.

Actielijst MR 16-05-’22

Huishoudelijk reglement op het jaarplan zetten secretaris

Datum volgende vergadering: maandag 27 juni 2022, 19.30 - 21.30 uur


