
Notulen vergadering MR Het Kompas 
Datum: Woensdag 7 oktober  
Aanwezig: Ingeborg, Annet, Marije en Nienke 
Gast: Henri  
 
 
 
1.Opening 
Ingeborg opent de vergadering. Ze leest een stuk over de bergrede. De zaligspreking geeft troost in een 
tijd als deze.  
 
2.Notulen laatste vergadering van 11 mei 2020 (online vergadering)   
 
Actielijst: We staan op de wachtlijst bij onderwijsbureau Meppel voor een MR cursus. 
 
3. Mededeling directie:  
 - begroting  
We bekijken de prognose voor de komende jaren. Het lijkt dat we te maken hebben met krimp. Er gaan 
veel leerlingen af, er komen weinig leerlingen bij. Dat heeft invloed op de begroting.  
 - Continurooster 
We starten een onderzoek naar het continurooster. Er is een groep samengesteld die samen gaan kijken 
welke stappen we moeten ondernemen. De ouders zijn hier ondertussen over geïnformeerd.  
 - Ondersteuningsprofiel  
We bekijken samen het ondersteuningsprofie. Hierbij kijken we naar de bekwaamheden en 
vernieuwingen in ons onderwijs.  
Eigenaarschap van de leerlingen 
Rekenen gynzy 
Begrijpend lezen 
Thematisch onderwijs. 

- Inspectie onderzoek 
Wij zijn met onze school een pilot voor het nieuwe soort inspectiebezoek. Ze gebruiken een nieuw 
formulier en hebben een aantal scholen uitgezocht, waarbij ze dat gaan uitproberen. Er zitten geen 
consequenties aan vast, maar zijn dan wel weer voor een paar jaar klaar.  
Helaas kan dit hele gebeuren door de corona niet doorgaan.  
 
4. Vragen directie :  
 
- verloop van de ouder vereniging, hoe verloopt dit 
Prima. Het moet nog een beetje opgang komen, maar het loopt goed. De oudervereniging heeft 
voorgesteld om de ouderbijdrage te verhogen naar € 20,00. 
- methodes, lesstof/ boeken, met betrekking op geloof en seksuele opvoeding.  
Dit is een vraag vanuit de oudergeleding van de MR. Het is goed om dit mee te nemen. Op dit moment is 
het er niet, maar we nemen het idee mee. Nu is er geen geld voor gereserveerd, maar wie weet op een 
ander moment.  
 
 
5. Vaststellen volgende vergadering (even op de foto ) 
We moeten nog een datum plannen. De foto is op gepaste afstand (anderhalve meter) gemaakt.  
 
6. Ingekomen / uitgaande stukken 

− cursus mr. Marije heeft ons opgegeven voor een MR cursus. Deze was helaas al vol, maar we 
staan erbij voor een eventuele nieuwe cursus. Ondertussen hebben we gehoord dat de 



cursus i.v.m. het coronavirus en de maatregelen niet doorgaat. Wie weet zitten we er een 
volgende ronde wel bij. 

− 2 informatieblaadjes: Info MR en MR magazine 
 

 
7.Rondvraag 
 
Vanuit de oudergeleding van de MR kwamen er een paar vragen welke we in het team zullen bespreken. 
Het gaat om de lijn die we volgen m.b.t. de overdracht van leerlingen. 
Welke boeken er in de boekenkasten staan. 
Hebben wij een afspraak over de hoeveelheid huiswerk?  Dit is er, maar het is zeker goed dit en het doel 
hiervan in een teamvergadering te bespreken.  
 
Actielijst 
 

Als er genoeg animo is, kunnen we gauw naar een 

MR cursus van onderwijsbureau Meppel. 

Marije 

Checken hoe vaak de begroting terug komt op de 

vergadering. Dit kunnen we t.z.t. ook op de cursus 

vragen. 

Allen op cursus 

 

 
 
 

 

 

 

 


