Jaarverslag MR 2019-2020
Samenstelling en rolverdeling
De samenstelling van de MR bestond dit schooljaar namens de ouders uit Schelte van
Meerveld, Dirk Eggink en Henk Jan Meints (voorzitter). Aan het eind van het schooljaar zijn
Schelte en Henk Jan afgetreden. Toen hebben Amely Franken en Michiel Overkamp hun
plekken overgenomen.
Namens de leerkrachten hadden in de MR zitting: Annemieke Lieben, Emma Dijkers en
Hanno de Graaf.
De MR heeft afgelopen jaar vijf keer vergaderd. Ook is er een speciale vergadering geweest
als voorbereiding op de ouderavond in november.
Taken
De MR heeft tot taak gevraagd en ongevraagd sparringpartner te zijn voor de schooldirectie.
De drie leerkrachten vertegenwoordigen hun collega’s en de drie ouders hebben zitting in de
MR namens de ouders dankzij verkiezingen (zittingstermijn: drie jaar, met eenmaal de optie
tot herverkiezing en daarmee verlenging met drie jaar). Vanuit die rol spreekt de MR over
een diversiteit aan onderwerpen die te maken hebben met het schoolbeleid, de positionering
en de financiering van de school.
De directie van Het Kompas geeft altijd een update over lopende zaken en kan gevraagd
worden om specifieke onderwerpen nader toe te lichten.
Inbreng ouders
MR-vergaderingen zijn in principe openbaar. In het afgelopen schooljaar maakten ouders
geen gebruik van de mogelijkheid om (een deel van) een MR-vergadering bij te wonen.
Op 14 november 2019 was er een ouderavond. Deze ouderavond stond in het teken van de
ouderapp: ‘Social Schools’ en van ‘online veiligheid’. Aan het begin van de avond konden de
aanwezige ouders vragen stellen over het gebruik van Social schools. Ook werden er tips en
tops uitgewisseld.
In het tweede gedeelte was er een medewerker van bureau Halt aanwezig om de presentatie
te geven over ‘online veiligheid’. De aanwezige ouders werden actief betrokken bij de
presentatie en zij werden regelmatig bevraagd naar hun ervaringen.
Er is rond de herfstvakantie van 2019 officieus gestart met het gebruiken van de ouderapp
´Social Schools’. De ouders hebben eerder aangegeven dat ze behoefte hadden aan een
andere manier van communiceren. In het team van het Kompas is er ook nadrukkelijk
meerdere keren gesproken over het gebruik van de ouderapp. Stap voor stap zijn de ouders
meegenomen in het implementatieproces. In het volgende schooljaar 2020-2021, zal de
ouderapp officieel in gebruik genomen worden. Er wordt dus van ouders gevraagd om de
app te installeren om het een officieel informatiekanaal wordt.
Vergaderonderwerpen:

Ouderenquête:
Er worden een aantal tips en tops gekozen om te publiceren naar ouders a.d.h.v. de eerder
afgenomen ouderenquête:
TOPS:
De goede toegankelijkheid van de leerkrachten
De lage lesuitval
De kinderen gaan met plezier naar school
TIPS:
Betere informatievoorziening
Betere adviezen over hoe een ouder zijn/haar kind kan helpen met leren
Aanpak van de Wc’s op locatie Bolenstein
Schoolplan:
Liesbeth geeft een toelichting op het schoolplan, de schoolgids en de poster die als
publieksvriendelijke versie van het schoolplan is gemaakt. Naar aanleiding van de door de
MR geuite feedback heeft Liesbeth het schoolplan op een aantal onderdelen aangepast.
DUBBEL: Thema-ouderavond 14 november 2019
Tijdens de ouderavond zijn er twee onderwerpen besproken. Het eerste gedeelte van de
avond ging over de ouderapp ‘Social Schools’. Het tweede gedeelte werd ingevuld door een
medewerker van bureau Halt. Zij gaf een presentatie over online veiligheid.
Inspectiebezoek aan de stichting:
De inspectie heeft een bezoek gebracht aan de stichting. Er zijn vijf scholen uitgekozen. Alle
scholen worden beoordeeld op andere thema’s. Op het Kompas werd er specifiek gekeken
naar de onderdelen; eigenaarschap en talentontwikkeling. De inspectie was zeer positief. Het
inspectierapport is gedeeld met de MR.
Vrijwillige ouderbijdrage:
De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op €32,50. Dit bedrag is niet bedoeld voor
leerondersteuning maar voor activiteiten en uitstapjes. Vooral de culturele en informatieve
uitjes worden hierbij gestimuleerd.
MR-verkiezingen:
Er is een MR-verkiezing gehouden om Henk-Jan te kunnen vervangen. Er waren meerdere
aanmeldingen zodat Schelte ook vervroegd vervangen kon worden. Beide nieuwe leden zijn
van de oudergeleding van de Buitenweg. Zo is de verhouding weer enigszins gelijk tussen
beide locaties qua MR-leden.
Nieuwbouw Bolenstein:
Een regelmatig terugkerend onderwerp op de agenda is de nieuwbouw voor de locatie
Bolenstein. Liesbeth heeft hier meerdere keren de MR over geïnformeerd. Vanwege
bezwaren is het proces wederom vertraagd. Momenteel ligt het proces zo goed als stil
vanwege het Corona-virus.
Corona- Virus:
Halverwege maart was de school gesloten voor onderwijs i.v.m. het Corona-virus. De
leerkrachten en directie hebben de eerste dagen gezamenlijk een opzet gemaakt voor het

thuisonderwijs. Hier is de opeenvolgende maanden regelmatig over gesproken, geëvalueerd
en aangepast. Ook was het uiteraard voor de leerlingen lastig om de switch te maken.
Ouders gaven aan dat het niet altijd even makkelijk was om hun eigen thuiswerk en dat van
hun kinderen te combineren. Er werden laptops ter beschikking gesteld van de school.
Gezamenlijk jaarafsluiting met leerlingen en ouders is afgezegd vanwege de Corona-regels.
De begrijpend lezen toets van CITO periode eind, is doorgeschoven naar november 2020
vanwege het thuis onderwijs. Ook is het voorlopige advies van groep 7 doorgeschoven naar
november 2020.
Formatie
De MR heeft ingestemd met het voorstel voor de formatie. Op basis van het aantal leerlingen
(ongeveer 400) hebben wij als school recht op 16 klassen. Op basis van de werkdrukgelden,
is er ruimte gekomen voor nog twee klassen. Het Kompas zal dus in het volgende schooljaar
wederom 18 klassen hebben. Daarnaast is de mogelijkheid gerealiseerd om de
onderwijsassistenten beiden aan te houden.
Vakantierooster:
Het nieuwe vakantierooster is goedgekeurd door de MR. Er zijn weer twee weken vakantie in
mei. Vanaf komend schooljaar heeft iedereen weer hetzelfde aantal uren en hoeft er niets
meer gecompenseerd te worden n.a.v. de implementatie van het vijf-gelijke-dagen-model.
Alle klassen hebben dezelfde lesvrije dagen. De lesvrije dagen worden ingevuld als
administratieve of studiedagen voor de leerkrachten.
Overig:
Dirk is voorzitter geworden van de MR. Hij neemt de taken over van Henk-Jan. Amely en
Michiel zijn de nieuwe ouders van de oudergeleding.

