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Hierbij presenteren wij u het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van 
het Kompas over het schooljaar 2020-2021. 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 
Ingrid Snel 

 
Vanuit de ouders: Carolien Spruit (voorzitter) 

Hakan Karalik (secretaris) 
Mathea Knulst 
 

 
De vergaderingen: 
 
We hadden 9 MR vergaderingen in het schooljaar 2020 – 2021. Het was een raar 
jaar met veel zorgen omtrent corona en gezondheid. Op 12 oktober hebben we 
samen met de Ouderraad (OR) vergadert, zodat de onderwerpen die beide ‘raden’ 
aangaan, gemakkelijk besproken kunnen worden. Daarnaast houden we per email 
contact met de OR. Een groot aantal vergaderingen vonden online plaats.  
Tijdens de MR-vergadering wordt volgens een vast stramien gewerkt en schuift de 
schooldirecteur (meestal) aan voor de bespreking van voor haar relevante 
onderwerpen. De directeur 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 hebben ingebracht 
Verder werden de volgende punten behandeld (zie ook toegelicht verder in dit 
verslag)  

- Jaarplan, schoolgids, formatie, “Leader in Me” school, vakantieplanning, 
inzet werkverdelingsgelden, ouderbetrokkenheid, COVID19, NPO, CMK, 
het gebouw, vertrouwenspersoon, BSO/TSO, inspectieonderzoek, 
financiën MR, Kascontrole OR, vrijwillige ouderbijdrage en MR 
communicatie. 
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Wanneer kwamen we bij elkaar? 
 
We hebben vergaderd op de volgende data: 

 Dinsdag 22 september 2020 
 Maandag 12 oktober 2020 (samen met de OR) 
 Dinsdag 10 november 2020 
 Maandag 7 december 2020 (extra vergadering) 
 Maandag 11 januari 2021  
 Dinsdag 9 februari 2021 
 Maandag 12 april 2021 
 Dinsdag 18 mei 2021 
 Maandag 21 juni 2021  

 
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 
2020/2021 zijn besproken.  

 Lezen en Spelling; 
 Rekenen; 
 Kanjertraining, Leader in me; 
 Doelgericht werken; 
 Tablet Onderwijs bovenbouw; 
 Ouderbetrokkenheid. 
 Acht op groep 8 

Iedereen hoort er bij. Dus onderwijs en oudercontacten op maat met saamhorigheid 
binnen het team.   
Het kanjerprotocol en gedragsprotocol worden samen gevoegd met Leader In Me 
aanvullingen (inclusief pestprotocol). Het schooljaar is gestart met de Gouden Weken 
Gesprekken waar ouders positief over zijn. 
 
Schoolgids 
De MR heeft de schoolgids ter goedkeuring gekregen. De MR is akkoord gegaan met 
de inhoud  -  indeling.  
 
Formatieplan 2020 - 2021 
MR heeft instemming verleend aan het formatieplan 2020-2021. Er is een teruggang 
in het leerlingaantal. Dit zal een impact hebben op de formatie van volgend 
schooljaar. 
 
.   
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“Leader in me” School 
Het Kompas gaat een “Leader in me” school 
worden. De MR wordt op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen. 'The 
Leader in Me' is een pedagogische leerlijn 
die kinderen op een speelse manier 7 
gewoonten aanleert gericht op persoonlijke 
groei en relaties met anderen. Het zijn de 7 
gewoonten op basis van Stephen Covey, 
auteur van het bekroonde leiderschapsboek 
'The 7 habits of highly effective people’.  

De kern van het boek: effectieve mensen 
hebben 7 gewoonten die de basis zijn voor 
hun succes. Iedereen kan deze gewoonten 
bij zichzelf ontwikkelen, ook kinderen. 

Dit schooljaar hebben we gesproken over 
de communicatie hierover naar ouders. Er 
zijn 2 studenten die hebben een 
communicatie plan gemaakt en een 
introductiepakket samengesteld voor de 
ouders van kinderen die op het Kompas 
starten, zodat ze weten wat Leader in me 
betekend en het ook thuis met hun kind 
(kinderen) kunnen bespreken.  

 
Vakantieplanning 2021 - 2022 
De MR heeft een positief advies gegeven over de vakantieplanning van 2021 – 2022. 
 
Inzet werkverdelingsgelden 2021 - 2022 
De P-MR heeft een ingestemd met de verdeling van inzet van de 
werkverdelingsgelden van 2021 – 2022. 
 
Ouderbetrokkenheid – Ouderpanels / Koffiemomenten / Informatieavonden 
Dit schooljaar waren er ouderpanels en koffiemomenten voor ouders aan het begin 
van de schooldag. Hierbij werden ouders uitgenodigd om te praten over hun 
ervaringen met school. Door de coronamaatregelen heeft er helaas geen 
informatieavond plaatsgevonden.  
 
COVID19 
Met de lockdown i.v.m. COVID 19, gingen ook de basisscholen dicht. Een hectische 
en rare tijd. De MR en de directie van het Kompas hebben veel contact gehad over 
het werken op afstand / thuisonderwijs. We zijn meegenomen met de constante 
veranderingen en de verschillende scenario’s (helemaal niet naar school, hybride 
vorm, weer helemaal naar school, veiligheidsmaatregelen, werken in bubbels) die er 
waren en toegepast werden. Dit blijft een belangrijk onderwerp ook voor schooljaar 
2021 - 2022.  
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Nationaal Programma Onderwijs (NPO)–Subsidies (ivm corona-achterstanden) 
Er is subsidie ontvangen voor extra handen in de klas (eerste helft 2021). Deze 
subsidie is ingezet voor de verlengde schooldag en extra hulp door 1 van de 
leerkrachten (dmv tijdelijke uitbreiding van het contract). Er is hard gewerkt aan het 
NPO, de MR wordt op de hoogte gehouden van de inhoud, status en het proces. Na 
de zomervakantie 2021 zal de MR een instemmingsverzoek ontvangen voor het 
NPO. In het NPO is er aandacht voor taal/lezen, cultuur en wereldoriëntatie. Er is 
een NPO menukaart waar uitgekozen moet worden om de subsidie in te zetten. Er is 
gekozen om de focus te leggen op “leren leren” in de breedste vorm. Van de subsidie 
dat wordt ontvangen gaat een deel naar het crisisteam van PCBO. Het grootste deel 
gaat naar de kinderen die het echt nodig hebben. De scholen zijn hiervoor 
eindverantwoordelijk.  
 
Cultuur Educatie met Kwaliteit (CMK)  
Het Kompas vindt cultuureducatie belangrijk. Hiervoor gaan ze samenwerken met 
Gigant en ontvangen ze de aankomende 4 jaar subsidie. Onderzoekend en 
ontwerpend leren is hier een onderdeel van. De subsidie wordt ingezet voor 
professionalisering van de leerkrachten, ontwikkeling van de leerlingen en het 
meenemen van de ouders in dit traject. Het Kompas wil de leerlingen op jonge 
leeftijd al de waardering meegeven voor de kunst. 
 
Het gebouw 
De ventilatie in het gebouw is niet goed en in de zomer wordt het te warm in de 
lokalen. Deze punten liggen bij de gemeente en hopelijk wordt dit zo snel mogelijk 
opgepakt via Accres (eigenaar van het gebouw). Helaas is er ook veel vandalisme 
rond de school / op het schoolplein. Samen met de wijkagent en de politie wordt hier 
actie op ondernomen.  
 
Vertrouwenspersoon 
Ook in het schooljaar 2020 – 2021 is Elly van de Kemp de vertrouwenspersoon op 
het Kompas.  
 
BSO / TSO 
BSO - De samenwerkingsovereenkomst met de huidige BSO (Doomijn) is verlengd 
met 1 jaar. De MR is betrokken geweest bij gesprekken met andere BSO aanbieders 
en het proces om te verlengen. Voor 1 februari 2022 moet worden besloten of het 
contract in 2022 wederom verlengd gaat worden.   
TSO - Er is een eerste verkenning geweest omtrent het invoeren van het 
continurooster op het Kompas. Dit zal volgend schooljaar verder opgepakt worden.  
 
Inspectieonderzoek  
Er is op 10 november 2021 een online inspectieonderzoek naar Kwaliteitszorg bij het 
Kompas geweest. De MR heeft uitleg ontvangen omtrent dit 4-jaarlijksonderzoek en 
de uitkomst hiervan. Het Kompas heeft complimenten ontvangen voor consistentie 
en het vele werk wat er wordt gedaan. De inspectie heeft laten weten dat er aan de  
juiste onderwerpen wordt gewerkt.   
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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 het schooljaar 2016 - 2017 heeft PCBO het bedrag 
verdubbelt tot 1,50 EUR per leerling. Het MR 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 2020 stond er voor de MR 
nog een bedrag van 750 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 750 EUR gebeurd. Er is in schooljaar 2020 – 2021 geen geld uitgegeven 
van dit bedrag. 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.  
 
OR Kascontrole 
De MR heeft in oktober 2020 een kascontrole op de boekhouding van de Ouderraad 
van het Kompas uitgevoerd. Er zijn geen onrechtmatigheden of onjuistheden 
aangetroffen en de Kascontrole commissie heeft de financiële administratie en de 
afgelegde verantwoording (voor het schooljaar 2019 - 2020) van de OR 
penningmeester goedgekeurd. Een zorgpunt blijft het lage percentage van de ouders 
die de schoolbijdrage betalen. De kans is groot dat hierdoor bepaalde activiteiten in 
de toekomst niet meer kunnen worden georganiseerd. 
 
De Ouderbijdrage 
De MR heeft ingestemd met het voorstel van de OR voor het gelijk houden van de 
ouderbijdrage in schooljaar 2021 – 2022 : 1 kind 25 EUR, 2 kinderen 40 EUR, 3 
kinderen 60 EUR 
 
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 Parro agenda; 
- 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 

het afgelopen schooljaar. 
- om de zichtbaarheid van de MR te vergroten is er in het afgelopen schooljaar 

een flyer en filmpje gemaakt met de MR leden. Dit is gedeeld met de ouders. 
Daarin vertellen wie we zijn en wat we in de MR doen.   
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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. 
 
Medezeggenschapsraad Het Kompas 
November 2021 


