Jaarverslag MR Het Kompas 2020-2021
In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is geregeld dat de medezeggenschapsraad jaarlijks
schriftelijk verslag doet van zijn werkzaamheden. Het jaarverslag is onder andere bedoeld om de
band tussen de medezeggenschapsraad en de verschillende achterbannen (ouders en leerkrachten)
te versterken. Daarnaast maakt het duidelijk met welke onderwerpen de Medezeggenschapsraad
(hierna: ”MR”) van “KC Het Kompas” zich tijdens het schooljaar 2020/2021 heeft bezig gehouden. Wij
kiezen ervoor een beknopt jaarverslag op te stellen.
Op basis van de WMS heeft de MR een aantal rechten en bevoegdheden. Met
instemmingsbevoegdheid wordt bedoeld dat bepaalde onderwerpen niet tot uitvoer kunnen komen
als de MR er niet mee instemt. Met het adviesbevoegdheid wordt bedoeld dat bepaalde
onderwerpen wel ter advisering aan de MR moeten worden voorgelegd maar geen mogelijkheden
heeft bepaalde besluiten tegen te houden.
Op de stichting Kindpunt is het gebruikelijk dat iedere school een afvaardiging (1 ouder en 1
leerkracht) stuurt naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR overlegt
periodiek met de directeur-bestuurder van Kindpunt over bovenschoolse onderwerpen. Gedurende
het schooljaar 2020/2021 maakten Simone van den Bogaard(leerkracht) en Fokko Oldenhuis namens
onze school deel uit van de GMR.
De MR/GMR is dus mede verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team. Ook het
mede bewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de taken.
Begin 2020/2021 bestond onze MR uit 8 leden, 4 leden namens de ouders te weten, Richard Raven,
Martine Meijer, Fokko Oldenhuis, Harmen van Twillert (OMR-leden) en 4 leden namens het team te
weten Dirma Westera, Evelien Blokzijl, Simone van den Bogaard en Britt Padding. De directeur Hans
Blenkers maakt formeel geen deel uit van de MR, maar woont als adviseur een deel van de MRvergaderingen bij.
De vergaderingen van de MR en de GMR worden op elkaar afgestemd. Er zijn diverse onderwerpen
die jaarlijks terugkeren op de MR-agenda en er zijn ad hoc onderwerpen die aandacht vragen. De
standaardonderwerpen zijn:
* Invulling van de schoolgids
* Goedkeuring geven nascholingsplan
* Vaststellen ouderbijdrage
* Schoolbegroting
* Begroting AC (activiteitencommissie)
* Formatiebespreking 2020-2021 (instemming en advies van beide geledingen)

Daarnaast zijn er onderwerpen die niet periodiek op de MR-agenda terecht komen. Vanzelfsprekend
zijn deze onderwerpen afhankelijk van de omstandigheden op onze school. Het zal geen verbazing
wekken dat ook de MR-werkzaamheden in belangrijke mate gekleurd zijn door de
coronamaatregelen. Dat merken wij ook aan de onderwerpen.
Verkeersveiligheid
Zo stond de verkeerssituatie / verkeersveiligheid op de agenda, maar hebben de coronamaatregelen
– in het bijzonder de sluiting van de school in maart en april 2020 – dit probleem (tijdelijk) opgelost.
We zijn ons als MR terdege bewust dat het onderliggende probleem nog bestaat. Samen met een
afvaardiging van de Sprinkels heeft een gesprek plaatsgevonden met de gemeente (waaronder de
wethouder) waarbij ook beide directeuren aanwezig waren. Ondanks de oproepen van de directies
om zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school te komen, waren er in de pre-corona tijd nog te
veel ouders die hun kind per auto naar school brengen. Wat het thuiswerken, hybride werken gaat
betekenen voor het onderwerp verkeersveiligheid zal de toekomst uitwijzen. Verkeersveiligheid
rondom de scholen blijft voor de MR een belangrijk onderwerp.
Corona beschermingsmiddelen
Hoewel het vanuit de overheid regels worden gegeven, hebben scholen enige ruimte om vorm en
inhoud te geven aan beschermingsmiddelen en regels. Als MR houden wij vinger aan de pols en zijn
we gesprekspartner voor de directie. De sluiting van scholen en andere zaken moesten vaak onder
hoge tijdsdruk worden doorgevoerd. Daardoor was het niet altijd gelegenheid om de MR tijdig op de
hoogte te brengen of tijdig mee te nemen in het besluitvormingsproces. In de GMR is dit aan de orde
gesteld.
Ventilatie
Hoewel het Kompas een modern schoolgebouw is met goede ventilatie, krijgen wij signalen dat –
met name bepaalde lokalen op de verdieping bij extreem warm weer in de zomer te warm worden
(en niet goed te koelen zijn). Dat is niet wenselijk voor de leerkracht en de leerlingen. Wij hebben dit
bij de directie aan de orde gesteld. Het probleem speelt in hogere mate op andere Kindpunt scholen.
Op initiatief van de GMR is er onderzoek gedaan.
Aandachtspunten voor het schooljaar 2021/2022 zijn:
* Corona / ventilatie / beschermingsmiddelen
* Schoolbegroting
* Onderwijsvoorzieningen in de Nieuwveense landen.
* Huishoudelijk reglement MR volgens de laatste update
* Vakantierooster 2022/2023
* Formatie
* Schoolplein
* NPO gelden
* Vaststellen ouderbijdrage

Wilt u meer weten of heeft u als ouder/verzorger vragen aan de MR dan zijn wij bereikbaar via het emailadres: mzrkchetkompas@kindpunt.nl Uiteraard staat het u vrij om ons persoonlijk aan te
spreken wanneer wij aanwezig zijn op school.

