
Jaarverslag 2020 – 2021 Medezeggenschapsraad Het Kompas 

 

De medezeggenschapsraad (MR) wil het beleid van school mede vormgeven en goedkeuren. 

Centraal daarbij staat hoe wij vanuit school proactief kunnen bijdragen aan de ontwikkeling 

van onze kinderen tot zelfstandige personen, die verantwoordelijkheid kunnen en willen 

dragen voor zichzelf, de omgeving en de samenleving. Tevens vertegenwoordigt de MR de 

schoolse belangen van personeelsleden en ouders.  

In dit jaarverslag legt de MR verantwoording af over haar taken van afgelopen schooljaar. In 

dit jaar zijn de vergadering door corona online geweest, we vonden het fijn om de laatste 

vergadering weer fysiek bij elkaar te zijn.  

 

Vergaderingen 

De MR heeft in deze periode vier keer vergaderd. De vergaderingen vonden digitaal plaats 

of op school. De directie, Cindy Roeling en Thea Vis, zijn deels bij de vergaderingen aanwezig 

om vragen te beantwoorden naar aanleiding van ingediende voorstellen en gegeven 

informatie.  

 

MR-leden 

In de MR hebben zitting: 

 Ary de Jong (ouderlid en voorzitter) 

 Laura Boon (ouderlid) 

 Martine Zaunbrecher (ouderlid) 

 Judith Filius (personeelslid) 

 Karinja van Wensen (personeelslid) 

 Trudi Kloosterhuis (personeelslid en secretaris) 

 

Besproken punten 

In de MR vergaderingen heeft het MT ons onder andere op de hoogte gesteld van: 

Schooljaarverslag  

Schooljaarplan 

Taakbeleid  

Coronamaatregelen 

Coronasubsidies 

Begroting voor 2021 

Tevredenheidsonderzoek door ouders, 
leerlingen en personeel 

Formatie 



Werkverdelingsplan 
 

De MR heeft ook gesproken over de volgende punten: 

Taakverdeling binnen MR 

Cursussen voor MR-leden 

Informatie vanuit gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) 

Zelfstandig fietsen van en naar de sporthal 

door kinderen van groep 7 en 8 - n.a.v. 

ingezonden brief ouders  

De directie wordt uitgenodigd voor een 

gedeelte van de MR-vergadering 

 

Tot slot 

We hebben aan het einde van het schooljaar afscheid genomen van Karinja van Wensen, zij 

is secretaris, voorzitter en afgevaardigde van de GMR geweest. Wij hebben haar bedankt 

voor haar inzet. 

De vergaderingen van de MR zijn (deels) vrij toegankelijk voor ouders en medewerkers. Wilt u een 

keer aansluiten? Laat het ons even weten via tkloosterhuis@kompas.pcpow.nl 

De vergaderingen voor het komende jaar zijn:  

Dinsdag 12 oktober, 19.30 uur 

Dinsdag 15 februari, 19.30 uur 

Dinsdag 12 april, 19.30 uur 

Dinsdag 21 juni, 19.30 uur 

 

 

Namens de gehele MR 

Trudi Kloosterhuis - secretaris 

mailto:tkloosterhuis@kompas.pcpow.nl

