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MR vertegenwoordiging 

Afgelopen jaar vertegenwoordigden de volgende ouders de MR: 

Bas Graaf - voorzitter 

Arjan van Maldegem – lid 

Corine Visser-Boon - lid 

  

Vanuit het schoolteam werd de MR vertegenwoordigd door: 

Simone de Graaf – notulist, tijdens verlof vervangen door Lottie Lugtmeijer 

Noortje Duin – lid, tijdens verlof vervangen door Lotte van der Tuuk 

Ilse Vlaming – lid, tijdens verlof vervangen door Marlon Kalk 

 

Opzet vergaderingen 

Afgelopen jaar heeft de MR 6 keer vergaderd. Er zijn geen insprekers geweest. Tijdens de 
vergaderingen was de directie deels aanwezig om directiepunten toe te lichten en vragen te 
beantwoorden en een deel was voor alleen de MR leden.  
 

Besproken punten afgelopen jaar 

Er is aan de MR verslag gedaan van de kascontrole van de OWG-kas. De OWG-kas over 2020/2021 is 
goedgekeurd door de MR evenals de begroting over 2021/2022. De MR heeft als advies gegeven om 
het schoolgeld voor komend jaar 2022-2023 te verhogen naar €50,- ivm alle kosten die hoger worden. 
 
Het ziekteverzuimbeleid vanuit Kopwerk is besproken in de MR.  
Cecile Boot heeft aangegeven dat ze dit schooljaar gaat stoppen met werken (vanaf 1 mei 2022). 
Annemarie Nijkoops is dit schooljaar 25 jaar in dienst en Gerda Jaarsma viert haar 40 jarige 
dienstverband (was twee jaar geleden, maar door Corona nog niet kunnen oppakken).  
 
Er is het afgelopen schooljaar veel gesproken over het OCT, later in het jaar De Skool. We zijn begin 
van het schooljaar uitgenodigd voor een bezichtiging met het team en de MR. De leerlingen zullen voor 
de meivakantie een kijkje nemen in het gebouw. In de MR is gesproken over het afscheid van de oude 
locatie. Hierin heeft groep 6 de leiding genomen om activiteiten voor de leerlingen te organiseren. Na 
de meivakantie heeft de verhuizing plaats gevonden. De maandag en dinsdag na de meivakantie 
hebben de leerlingen een extra vrije dag gehad, ivm de verhuizing.  
 
We zijn een paar dagen voor de kerstvakantie dicht gegaan ivm lockdown rondom de coronapandemie.  
 
Monique gaat als tijdelijke directie aan de slag op de Thijsseschool. Zij laat hierbij de Kompasschool 
los.  
 
Het  vakantierooster 2022/2023 is vastgesteld. 
 
Het verlof dat dit schooljaar is toegekend en het verlof, voor zover bekend is, voor aankomend 
schooljaar is besproken. Vanwege de zwangerschappen van Ilse, Noortje, Simone, Lotte, Ellen en 
Bianca hebben zij dit jaar zwangerschapsverlof gehad. Noortje, Simone en Lotte hebben dit schooljaar 
ook gebruikt gemaakt van ouderschapsverlof. Het verlof van Ellen en Bianca loopt nog door na de 
zomervakantie. Bianca zal na haar zwangerschapsverlof tot de kerstvakantie ouderschapsverlof 
opnemen.  
 



De MR is geïnformeerd over de inspectiebezoeken. Een bezoek rondom de bekostiging voor 
statushouders. Zij komt inschrijfformulieren controleren. En er is een thema-bezoek geweest rondom 
leskwaliteit. Hiervoor zijn vijf groepsbezoeken gehouden. Daarnaast hebben Monique en Simone nog 
een vragenlijst gekregen vanuit de inspectie rondom NT2 onderwijs.   
 
Jaarverslag en Professioneel Statuut zijn akkoord.  
 
Er is gesproken over de zichtbaarheid van de MR. Er moet duidelijkheid zijn wie er in de MR zit. 
Daarnaast komt er de week voorafgaand een MR vergadering een stukje in de waterval, zodat ouders 
weten dat er een MR vergadering is en dat ze punten kunnen insturen.  
 
Wisseling geleding MR 

Bas Graaf stopt eind van het schooljaar, omdat hun jongste zoon dit schooljaar van school gaat. Arjan 
van Maldegem heeft aangegeven dat hij ook dit schooljaar wilt stoppen, omdat hij te weinig tijd heeft. 

Noortje Duin stopt als teamlid, omdat haar drie jaar erop zitten.  

Aankomend schooljaar zitten in de MR namens de ouders: Corinne Visser-Boon, Ilona Knook en Tom 
de Lugt en namens het team: Ilse Vlaming, Gerda Jaarsma en Simone de Graaf. Een goed MR schooljaar 
toegewenst! 

 

 


