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Hierbij presenteren wij u het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van 
het Kompas over het schooljaar 2018-2019. Hierin laten wij u weten wat de MR het 
afgelopen jaar heeft gedaan. De MR is hiertoe verplicht op grond van de Wet 
medezeggenschap scholen (WMS); wij vinden het ook zinvol om u, de ouders en 
leerkrachten, onze achterban, op deze manier bij ons werk te betrekken.  

 
De bezetting:  
 
De medezeggenschapsraad bestaat uit 6 personen, 3 teamleden 
(personeelsgeleding) en 3 ouders (oudergeleding) . De samenstelling was dit 
schooljaar als volgt: 
 
Vanuit het team:  Elly van de Kemp  

Marieke van Ginkel 
Petra Jansen 

 
Vanuit de ouders: Carolien Spruit (voorzitter) 

Hakan Karalik (secretaris) 
Mathea Knulst 
 

Carolien Spruit is voorzitter en Hakan Karalik is secretaris.  
De wet schrijft een minimum aantal leden van de medezeggenschapsraad van de school voor. Het 
minimum is 4 leden. Bij een school tussen 200 tot 400 leerlingen minimaal 6 leden tot maximaal 8 
leden. 

 
De vergaderingen: 
 
We hebben 5 MR vergaderingen in het schooljaar 2018 – 2019. Een aantal 
vergaderingen startten we samen met de Ouderraad (OR), zodat de onderwerpen 
die beide ‘raden’ aangaan, gemakkelijk besproken kunnen worden. Na de 
gezamenlijke start vergaderen OR en MR apart verder. 
Tijdens de MR-vergadering wordt volgens een vast stramien gewerkt en schuift de 
schooldirecteur (meestal) aan voor de bespreking van voor haar relevante 
onderwerpen. Zij praat ons eerst bij over de laatste ontwikkelingen en we bespreken 
andere punten die op school aan de orde zijn. We bespreken in een vergadering o.a. 
de volgende punten:  

- de notulen en actiepunten van de vorige vergadering; 
- de binnengekomen en verzonden post; 
- een toelichting (voortgang) op de focusgebieden op school;  
- het nieuws wordt verteld uit: 

- de personeelsvergadering ; 
- de GMR; 

- beleidsplannen voor advies of instemming; 
- punten die de ouders of MR leden zelf zijn ingebracht 
Verder werden de volgende punten behandeld (zie ook toegelicht verder in dit 
verslag)  

- Jaarplan, schoolgids, formatie, vakantieplanning, huishoudelijk & MR 
reglement, tabletonderwijs, ouderavond / informatieavond, citoscores 
(IEP),  zorgen ouders, ondersteuning leerkrachten, stakingen in het 
onderwijs, risico inventarisatie, GMR, financiën MR, TSO financiën, 
Kascontrole OR en de samenstelling MR. 
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Wanneer kwamen we bij elkaar? 
 
We hebben vergaderd op de volgende data: 

• Maandagavond 24 september 2018 – 19.30 

• Dinsdagavond 20 november 2018 – 19.30 

• Dinsdagavond 12 februari 2019 – 19.30 

• Maandagavond 15 april 2019 – 19.30 

• Maandagavond 20 Mei 2019 – 19.30 
 

Wat was onder meer onderwerp van gesprek in dit jaar? 
 
De volgende onderwerpen zijn onder meer aan de orde geweest: 
 
Jaarplan 
Het jaarplan is toegelicht en de speerpunten (zie hieronder) voor het schooljaar 
2018/2019 zijn besproken.  

• Lezen en Spelling; 

• Rekenen; 

• Kanjertraining; 

• Doelgericht werken; 

• Tablet Onderwijs Groep 7 en 8; 

• Ouderbetrokkenheid. 
Iedereen hoort er bij. Dus onderwijs en oudercontacten op maat met saamhorigheid 
binnen het team. 
In groep 3 wordt gestart met het programma “Bouw” voor kinderen die het nodig 
hebben. 
 
Schoolgids 
De MR heeft de schoolgids ter goedkeuring gekregen. De MR is akkoord gegaan met 
de inhoud  -  indeling.  
 
Formatieplan 2018 - 2019 
MR heeft instemming verleend aan het formatieplan 2018-2019. Er is een teruggang 
in het leerlingaantal. Dit zal een impact hebben op de formatie van volgend 
schooljaar. 
 
Vakantieplanning 2019 - 2020 
De MR heeft een positief advies gegeven over de vakantieplanning van 2019 - 2020. 
 
Tablet Onderwijs 
In het schooljaar (2018 - 2019) heeft groep 7 en 8 van het Kompas gewerkt op 
tablets. Sinds 2015 heeft het Kompas ervaring met tablet onderwijs. De kinderen 
krijgen eerst een instructie en gaan daarna aan de slag met de tablets. De 
programma’s zijn zo geschreven dat de leerling direct feedback krijgt en dat de 
leerkracht kan zien waar de leerling eventueel fouten maakt en zo effectief kan 
bijsturen. Alle leerkrachten hebben een keer gekeken in de klas. En een aantal 
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leerkrachten hebben ook het lesgeven met tablets ervaren. Onderwijsaanbod is 
breed en er zitten goede leerlijnen in. De leerkrachten zijn erg enthousiast over het 
werken met tablets. In aankomend schooljaar (2019 – 2020) wordt het ICT plan 
verder uitgewerkt voor het Kompas, daarin zal staan welke rol het tabletonderwijs bij 
het Kompas zal gaan spelen in de toekomst.   
 
Ouderavonden / Informatieavonden 
Voor iedere groep zijn er informatieavonden georganiseerd aan het begin van het 
schooljaar. Verder is er een ouderavond geweest omtrent Mediawijsheid. Ouders 
hadden aangegeven hier interesse in te hebben.   
 
Citoscores – IEP scores (IEP is vervanger van Cito) 
De Citoscore (IEP) van afgelopen schooljaar was boven de ondergrens. Aan het 
begin van het schooljaar is er ook een NIO toets bij de kinderen van groep 8 
afgenomen. Hierbij is gekeken naar de intelligentie van de leerlingen. Er wordt 
gekeken wat de leerling in aanleg kan en of dit in lijn is met de schoolresultaten. Is dit 
niet het geval dan kan school kijken naar de oorzaak.    
 
Zorgen MR - ouders 
In de MR vergadering hebben we uitgebreid gesproken over de zorgen omtrent het 
verloop van leerlingen, passend onderwijs, de veranderende populatie. Als er extra 
hulp van een kind moet komen (passend onderwijs) duurt het vaak erg lang voordat 
het geregeld is. School is zich hier van bewust en is bezig om veranderingen / 
verbeteringen / ontwikkelingen door te voeren. Maar het duurt altijd een tijd voordat 
dit ook echt zichtbaar wordt voor ouders. Begin 2018 kreeg de MR veel signalen van 
zorg en onrust. Er is toen besloten om een ouder avond op 27 maart 2018 te 
organiseren om hierover met de ouders in gesprek te gaan en een advies richting de 
directrice te formuleren. Zie hieronder een samenvatting van het advies.  

Samen met 8 andere ouders hebben we gesproken over “Het Kompas vooruit”. De 
MR heeft mede op basis van de inbreng op de ouderavond het onderstaande advies 
geformuleerd en op 26 april naar de directie van Het Kompas gestuurd.   

Zorg voor een duidelijk beleid omtrent veiligheid zowel binnen de school met 
betrekking tot zowel gedrag (kind/ouder), bedreigingen, pesten, ruzie in school als 
buiten op het plein. Het is essentieel dit beleid schoolbreed consequent door te 
voeren en uit te voeren.  Een duidelijk signaal afgeven aan leerlingen en ouders dat 
bepaald gedrag niet geaccepteerd wordt.  

Zorg voor een duidelijk communicatie beleid (zowel persoonlijk communicatie als 
digitaal), korte lijnen met ouders, kinderen en het team (leerkrachten, IB, directrice). 
Actief afstemmen en waar nodig pro-actief voortgangsgesprekken initiëren. Zorg dat 
ouders zich gehoord voelen.  

Zorg voor een duidelijk beleid omtrent Passend Onderwijs (voor leerlingen boven en 
onder het gemiddelde). Beschrijf daarin welke  aandacht er is voor de begeleiding; 
leerkracht en leerling, talentontwikkeling, programma’s die automatisch aanpassen 
aan het niveau, een goede balans tussen begeleiding en computergebruik. Ook dient 
er aandacht te zijn voor het beleid omtrent het vroegtijdig signaleren van 
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aandachtgebieden en hoe daar op geanticipeerd wordt. Wat kunnen ouders van 
school verwachten en wat kunnen/moeten ouders zelf regelen / oppakken.   

Werk aan een sterke verbinding in het team. Goede samenwerking en een duidelijke 
structuur in het team onder leiding  van de directie is voor ouders belangrijk. Zorg dat 
iedereen op 1 lijn zit en dit ook uitstraalt.   

In het advies hebben we ook aangegeven dat vooruit gaan niet betekent dat alles 
moet veranderen. We hebben de punten wat ouder als positief ervaren ook 
aangegeven dit was onder andere: Kinderen gaan met plezier naar school en komen 
blij thuis; Ouders zijn tevreden over Digiduif en het gebouw (functionaliteit/locatie); 
Aanwezigheid van schoolfruit, crea-middagen, uitjes naar CODA, Orpheus; Groeps 
doorbrekend werken en dat de bovenbouw de onderbouw helpt (zolang dit in balans 
is) wordt positief ontvangen; Ouders vinden het een goed initiatief dat groep 8 aan 
het begin van het schooljaar op kamp gaat:  De ouderavond/gastles omtrent 
mediawijsheid (onderwerp van deze tijd). 

De directrice heeft het advies serieus opgepakt en met het hele team besproken. Er 
wordt aangewerkt op verschillende gebieden. Dit wordt in het schooljaar 2018 – 2019 
verder opgepakt.  
 
Risico-inventarisatie rapport / Arbo Beleid 
Het Arbo beleid is goedgekeurd. Een punt van aandacht is het sluiten van de deuren 
(ivm brand vertraging). Alle drie de scholen ervaren dit als niet praktisch en proberen 
samen Acress hiervan te overtuigen. Zodat Acress (eigenaar van DokZuid) 
magneten plaats op de deuren, die er voor kunnen zorgen dat de deuren 
automatisch dichtvallen in geval van brand.  
 
Advies BSO 
Per 1 augustus 2018 was er een mogelijkheid om het contract met de BSO te 
verlengen (door het Kompas). De MR heeft hier een adviesrecht op. Om een goed 
advies te geven, heeft de MR de ouders met kinderen op de BSO Doomijn een 
enquete gestuurd. De reacties die de MR ontving waren positief ook kwam naar 
voren dat een flexibel contract gewenst is. Dit is meegenomen in het positieve 
advies.  
  
Staking 
Op 2 oktober 2018 was er een stakingsdag, leerkrachten deden hier aan mee en de 
school zat dicht. Leraren staken o.a. voor een eerlijk salaris, minder werkdruk en 
meer handen in de klas. Er was duidelijk en tijdig gecommuniceerd zodat ouders 
opvang konden regelen voor hun kinderen.  
  
Vertrouwenspersoon 
Vanaf schooljaar 2018 – 2019 is Elly van de Kemp de vertrouwenspersoon op het 
Kompas.  
 
GMR 
Carolien zit niet meer in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad (GMR) van 
PCBO. 
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In de GMR worden alle PCBO-scholen vertegenwoordigd. Sinds september 2017 
zitten er 14 vertegenwoordigen (7 personeelsleden en 7 ouders) in de GMR die allen 
2 of 3 scholen vertegenwoordigen. Carolien vertegenwoordigd in de GMR het 
Kompas en de Koningin Emma School. In de GMR worden onderwerpen besproken 
die alle scholen of een groot deel ervan betreffen. De relevante punten (zoals het 
wijkgericht werken, de OPR – het samenwerkingsverband, passend onderwijs en 
lichte ondersteuning, beleidsvoornemens & kaders, CAO – overlegmodel, plusklas, 
nieuwkomers, 40-urige werkweek, duurzame inzetbaarheid, begroting & 
jaarrekening, ziekteverzuim, invalpool)  die in de GMR aan de orde komen worden in 
de vergaderingen van de MR toegelicht. 
Op 16 mei was er door het FNV en de GMR een thema avond georganiseerd over 
Ouder participatie en communicatie – 2 MR leden van het Kompas samen met de 
directrice zijn hierheen geweest om ideeen op te doen.  
 
Financiële bijdrage van het Rijk 
De MR krijgt ieder schooljaar een financiële bijdrage van het Rijk, ter bestrijding van 
kosten voor scholing van de MR-leden en voor kantoorartikelen. Voorheen was dit 
0,75 EUR per leerling maar vanaf dit schooljaar zal PCBO het bedrag verdubbelen 
tot 1,50 EUR per leerling. Voor dit schooljaar bedroeg de MR bijdrage EUR 351,00. 
Dit bedrag wordt op de schoolrekening gestort. MR kosten kunnen via school 
gedeclareerd worden. In het verleden liep dit via de bankrekening van de ouderraad. 
In augustus van 2017 stond er voor de MR nog een bedrag van 1000 EUR op de 
bankrekening van de OR. Dit bedrag blijft gereserveerd voor de MR. Ieder jaar in 
februari beslist de P-geleding van de MR wat er met de 1000 EUR gebeurd.  
In het begin van 2018 is besloten in de MR dat 250 EUR zal worden gebruikt als 
sponsoring van de sporttenues van de kinderen van het Kompas. Er zijn in totaal 60 
sporttenues aangeschaft zodat de kinderen lekker kunnen sporten in dezelfde outfit 
tijden sportactiviteiten waarbij ze het Kompas vertegenwoordig (niet voor de gymles). 
Het geld is door school voorgeschoten en er word naar meer sponsoren gezocht en 
acties bedacht om het volledige bedrag bij elkaar te krijgen.  
 
Het saldo aan het eind van het schooljaar van de MR op de OR rekening was 750 
EUR. De OR krijgt per ingang van schooljaar 2016 - 2017 zelf een vergoeding van 
PCBO 1,50 EUR per leerling en een vergoeding voor de bankkosten.  
 
Kascontrole 
2 MR leden hebben op 10 juni 2018 de financiële rekening en kas van de Ouderraad 
van het Kompas inclusief de bijbehorende stukken gecontroleerd. Helaas zijn nog 
niet alle stukken beschikbaar gesteld vandaar dat ten tijde van het maken van het 
jaarverslag nog geen uitspraak kan worden gedaan omtrent deze Kascontrole.   
 
De Ouderbijdrage 
De MR heeft ingestemd met het voorstel van de OR voor het gelijk houden van de 
ouderbijdrage in schooljaar 2018 – 2019: 1 kind 25 EUR, 2 kinderen 45 EUR and 3 
kinderen 60 EUR.   
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Hoe communiceren we met de ouders? 
De ouders en leerkrachten van de school vormen onze achterban. Daar doen we het 
werk in de MR voor. De communicatie met de achterban geschiedt als volgt: 

- de vergaderingen van de MR worden aangekondigd in de nieuwsbrief  “De 
Kompasnaald”;  

- Sinds schooljaar 2018-2019 hebben we een nieuwe communicatie systeem 
en dat was Parro. 

- de vergaderingen van de MR worden aangekondigd op Parro; 
- de vergadering van de MR is openbaar; als een onderwerp wordt besproken 

waar u meer van wilt weten, kunt u erbij komen zitten; 
- de notulen liggen ter inzage bij de directrice/directeur op kantoor; 
- na iedere vergadering wordt er een kort stukje over de vergadering in de 

nieuwsbrief “De Kompasnaald” opgenomen; 
- de informatie van de MR die mee naar huis gaat, wordt, ter onderscheiding 

van de andere post, altijd op groen papier gedrukt; 
- eenmaal per jaar doet de MR uitgebreid verslag van wat ze heeft gedaan in dit 

Jaarverslag. 
 
We staan altijd open voor uw opmerkingen en vragen. Speelt er iets op school 
waarover u vragen heeft, aarzel niet en kom naar ons toe, persoonlijk of via de mail. 
We bespreken een kwestie eerst binnen de MR en indien er overeenstemming over 
is, brengen we het bij de directie ter sprake. De MR mag over alle onderwerpen die 
zich aandienen vragen stellen. 
 
 
Tot slot 
In dit jaarverslag staat kort waarmee de MR zich het afgelopen jaar heeft 
beziggehouden. Als u meer wilt weten over de taken en bevoegdheden van de MR, 
verwijzen wij u naar de schoolgids. Daar staat een en ander kort in vermeld. Als u 
meer informatie wilt, kunt u daarnaast altijd bij een van ons terecht. Wij 
beantwoorden uw vragen graag. 
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