
Notulen vergadering MR Het Kompas 
 
Datum: Woensdag 24 maart 2021 
 
Tijd: 20:00 uur 
 
Aanwezig: Ingeborg, Annet, Marije, Nienke 
Gast: Henri 
 
 
 
1.Opening door Ingeborg met gebed 
 
2.Notulen laatste vergadering van 7 oktober 2020 

 

Geen opmerkingen. 
 
Actie lijst uit de notulen: 
- Bijhouden wanneer er weer een mr cursus aangeboden wordt. We staan ingeschreven, dus we 
krijgen er vanzelf bericht van.  
 
3.Mededeling directie: 
- Voortgang onderzoek Continurooster 
We zijn druk bezig om te kijken hoe we pauzes kunnen inplannen voor de leerkrachten. Ingeborg was 
benieuwd of er ook aan de kinderen gevraagd is wat ze van het continurooster vinden. Dit nemen we 
mee. Misschien komen de kinderen wel met punten waar wij nog niet aan hebben gedacht.  
- Formatie 
Henri laat ons verschillende plaatjes zien. We kunnen met het team kiezen uit plaatjes met 9 wat 
grotere groepen, maar een leerkracht over of 10 kleinere groepen. Het team heeft gekozen voor het 
plaatje met kleine groepen en zo min mogelijk combinatiegroepen. Hier kan de MR mee instemmen.  
We krijgen uitleg over de extra dagen die Claudia, Nienke, Gerrie en Simone gaan werken. Deze extra 
uren komen voort door hun werktijdfactor. Deze is niet afgerond op nul.  
-Nationaal programma onderwijs 
Naar aanleiding van dit hele ‘coronajaar’ krijgen scholen geld van de overheid. Hier moeten ze een 
plan voor opstellen om de leerachterstanden te herstellen.  

• Kijken naar de cito’s: waar staan de kinderen nu 

• Plan van aanpak: In april moet dit plan klaar zijn. Op de website van de overheid staat een 
menukaart met interventies.  

• In mei/juni moeten we een programma voor de school opzetten.  
Het geld zou vanaf september dan gebruikt kunnen worden. Dit kan echter nu ook al voor de 
leerkrachten met een extra uitbreiding. Door het continurooster maken sommige leerkrachten extra 
uren.  
Wij gaan dus als school bedenken wat we kunnen doen om de onderwijsvertraging tegen te gaan. 
Iedereen die ideeen heeft, geeft het door aan Henri. Zo kunnen we alles bekijken en bespreken. De 
gekozen aanpak wordt bekeken en goedgekeurd door het bestuur, de MR en de school (het team) 
zelf.  
-monitoringsronde: Al een poosje zou onze school hiervoor in aanmerking komen, maar aangezien er 
niemand op school mag zijn, is hier nog niet van gekomen. Dit gaat nu toch nog gebeuren, maar dan 
online. Ook zit hier een beoordelingsgesprek bij van de directeur. Hiervoor komt een gesprek met het 
team en een gesprek met de MR aan de orde. Dit zal in april aan plaatsvinden.  
 



4.Vragen directie : 
Zijn er nog reacties gekomen van ouders op het continurooster? Nee, Henri heeft eigenlijk geen 
bijzondere reacties gehad. Dat is mooi.  
 
 

5. Vaststellen volgende vergadering:  
De volgende vergaderingen zullen plaatsvinden op 31 mei en 30 juni om 20.00 uur.  
 
 
6. Ingekomen / uitgaande stukken: 
MR magazine maart 
MR magazine april 
Info MR 
Annet en Nienke bekijken ze. Staat er iets belangrijks of interessants in voor onze school, laten we 
het horen. 

 
 
7.Rondvraag 
Is er al zekerheid over het afscheid van groep 8? 
Dit is een vraag voor de leerkrachten zelf. Zij hebben contact met het bestuur van Aves over wat 
mogelijk is. Dus vragen kunnen naar hen.  
 


