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Inleiding: 
In dit verslag informeert de Medezeggenschapsraad (MR) van de katholieke basisschool 

Het Palet u over haar activiteiten in het schooljaar 2016 / 2017. 

De wettelijke basis van een MR is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen 

(WMS). 

De MR van Het Palet bestaat uit een afvaardiging van vier ouders (oudergeleding) en 

vier leerkrachten (teamgeleding) en voert overleg met het bevoegd gezag (directie) van 

de school. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school 

betreffen. De MR vergaderingen hebben een openbaar en besloten karakter. 

 

Medezeggenschapsraad: 

 
Samenstelling medezeggenschapsraad: 

De MR bestaat uit acht leden: voor de helft uit leden die uit en door het onderwijzend 

personeel worden gekozen (teamgeleding) en voor de helft uit door de ouders gekozen 

leden (oudergeleding). 

 

De MR startte in het schooljaar 2016 / 2017 in een nieuwe samenstelling. In de 

teamgeleding nam Willie van Breukelen afscheid en in de oudergeleding nam Carina 

Tettero afscheid.  

Daarvoor in de plaats kwamen Maria van den Ende (teamgeleding) en André Bierman 

(oudergeleding). De voorzitters rol bleef in handen van Jan van Rijn en de rol van 

secretaris door Menso van Duinen. 

 

In het schooljaar 2016 / 2017 bestond de MR uit de volgende leden: 

 

Teamgeleding: 

• Paula Akkermans 

• Maria van den Ende 

• Ingrid Speckens 

• Marga van der Zwet 

 

Oudergeleding: 
• André Bierman 

• Sandy Rövekamp 

• Jan van Rijn (voorzitter) 

• Menso van Duinen (secretaris) 

 

Afvaardiging namens de directie: 

• Hans Koevoets 

 

Werkgroepen / commissies: 

 

Commissie kascontrole SVP en OR: 

• Ingrid Speckens 
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• Marga van der Zwet 

 

Bijeenkomsten van de medezeggenschapsraad: 

De MR vergadert circa éénmaal per maand, met uitzondering van de vakanties. De MR 

heeft in het schooljaar 2016 / 2017 7 keer vergaderd. Bij de vergaderingen is de directie 

aanwezig geweest om een toelichting te geven op een aantal onderwerpen. 

 

Iedere vergadering wordt aangekondigd in de nieuwsbrief ’t Schakeltje, op de website 

van Het Palet en op de schoolapp.  

 

De MR heeft op de website van Het Palet een eigen pagina en is te vinden op 

www.palet.unicoz.nl onder de link OR – MR – SVP. tevens is de MR te vinden op de 

schoolapp onder het kopje MR – OR. 

 

Onderwerpen: 

In het schooljaar 2016 / 2017  heeft de MR de volgende onderwerpen besproken. 

 

Formatie: 

Vorig schooljaar was er de vraag of Het Palet, door een terugloop van het aantal 

leerlingen, het aantal groepen noodzakelijk moest terugbrengen van 17 naar 16.  

 

Na uitgebreide voorlichting en intensief overleg, werd besloten om de bestaande 17 

groepen voor het schooljaar 2016 / 2017 te handhaven. Deze beslissing heeft als gevolg 

dat voor het schooljaar 2017 / 2018 het aantal groepen teruggebracht zal worden van 

17 naar 15. 

 

In het schooljaar 2015 / 2016 heeft de MR zijn zorg naar het bestuur uitgesproken 

omtrent de formatie 2016 / 2017. Vanuit de MR is er een brief naar het bestuur gegaan. 

Het bestuur gaf te kennen dat Het Palet uit eigen middelen moet zorgdragen om de 17 

groepen te handhaven. 

 

Schema van aftreden en verkiezingen: 

In het schooljaar 2016 / 2017 moeten er 2 mensen aftreden. Voor 1 van deze mensen, 

Jan van Rijn OMR lid, is het tweede zittingstermijn (2 x 3 jaar lid) verstreken en mag zich 

voor de duur van 1 jaar niet verkiesbaar stellen. Met het aftreden van Jan van Rijn 

ontstond er een ook een vacature voor de rol van voorzitter. Vanuit de PMR kwam 

expliciet de voorkeur voor iemand uit de OMR aan te stellen als voorzitter. Menso van 

Duinen heeft vervolgens deze taak op zich genomen en zal dit gaan invullen met ingang 

van het schooljaar 2017 / 2018.  

Het andere lid, Marga van der Zwet PMR lid, zit het eerste zittingstermijn erop (1 x 3 jaar 

lid) en stelt zich opnieuw verkiesbaar. 

 

Op de vacature voor de oudergelding hebben zich twee ouders als kandidaat aangemeld 

om zitting te willen nemen in de MR. Hierop werd een MR-verkiezing een feit en kreeg 

http://www.palet.unicoz.nl/
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Jolanda van Zon de meeste stemmen. Jolanda van Zon zal met ingang van het schooljaar 

2017 / 2018 zitting nemen in de OMR van Het Palet.  

 

Kascontrole ouderraad / Stichting Vrienden van Het Palet: 

De kascommissie is akkoord gegaan met het financiële verslag van de ouderraad en van 

de Stichting Vrienden van Het Palet. 

 

De ouderraad verzocht de MR in te stemmen met een verhoging van de ouderbijdrage 

met 3 euro. Als de ouderbijdrage onveranderd blijft, dan zal het tekort alleen maar 

oplopen. De MR heeft toestemming gegeven om de ouderbijdrage te verhogen naar 39 

euro.  

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: 

De MR (één of meer afgevaardigden) is dit schooljaar regelmatig naar een vergadering 

van de GMR geweest. De bevindingen van deze vergaderingen zijn in de MR 

vergaderingen besproken en zijn via de notulen terug te lezen. 

 

Passend onderwijs: 

Passend onderwijs heeft een “eigen” nieuwsbrief om de informatie over passend 

onderwijs naar de ouders toe te verbeteren. 

 

Vervangingspool: 

Dit schooljaar is de vervangingspool, Pool West, operationeel geworden. Het bestuur is 

echter niet tevreden over werking en besloot om een eigen poole te starten. Het bestuur 

heeft inmiddels 8 mensen aangetrokken voor eigen langdurige vervangingspool. Deze 

poole loopt naast de vervangingspool.   

 

De directeur geeft te kennen dat het vinden van invalleerkrachten een steeds groter 

probleem aan het worden is.  

 

Overblijf: 

De nieuwe vorm van overblijf ging dit schooljaar van start met de organisatie genaamd 

De Tafel Van. Registratie, deelname en betaling is in handen van de ouders zelf en heeft 

voor zover bekend geen problemen opgeleverd.  

 

Mobiele devices: 

In januari 2017 is de aanschaf van 60 mobiele devices gerealiseerd in de vorm van 

kleine laptops met touchscreens.  

 

Begroting 2017: 

De MR heeft ingestemd met de begroting van 2017. 

 

Conciërge: 

De MR is akkoord gegaan met het verzoek van de directeur om een conciërge aan te 

stellen voor 2 dagen per week.  
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Schoolondernemingsplan: 

De MR heeft het schoolondernemingsplan goedgekeurd. 

 

Management structuur: 

Met ingang van dit schooljaar is Annemieke Weijsters als adjunct directeur aangesteld.  

 

De adjunct directeur heeft naast de leidinggevende taken, ook lesgevende taken. Valt de 

directeur uit, dan zal de adjunct de leidinggevende taken geheel overnemen en van 

lesgevende taken worden vrijgesteld. 

 

Overlegmodel / basismodel: 

Omdat er nog veel vragen zijn over het Overlegmodel, heeft de directeur het voorstel bij 

de MR neergelegd om de keuze voor het Overlegmodel of het Basismodel nog een jaar 

uit te stellen.  

In september 2017 zal de PMR samen met de directeur een stappenplan maken om tot 

een juiste keuze te kunnen maken. 

 

Renovatie / Kind Centrum Het Palet: 

Doel is om in 2018 te komen tot de realisatie van Kind Centrum Het Palet. Het IKC is 

voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 

 

In het schooljaar 2016 / 2017 zijn er meerdere bijeenkomsten en vergaderingen 

geweest over de renovatie c.q. verbouwing. Het team van Het Palet heeft diverse scholen 

bezocht om zich goed te oriënteren op de mogelijkheden van vernieuwingsgebouwen en 

nieuwe werkwijzen. De opgedane ervaringen zullen verder worden ontwikkeld. De 

beoogde start van de verbouwing in januari 2017 zal niet worden gehaald. 

 

Besluitvorming: 

De medezeggenschapsraad heeft in het schooljaar 2016 / 2017 de volgende besluiten 

genomen: 

 
• Instemming met een verhoging van de ouderbijdrage naar € 39; 

• Instemming met de begroting van Het Palet voor 2017; 

• Instemming met het formatieplan 2017 / 2018; 

• Instemming met het verzoek van de directeur om de keuze voor het 

Overlegmodel / Basismodel met nog een jaar uit te stellen; 

• Instemming met het aanstellen van een conciërge voor 2 dagen per week; 

• Instemming met de schooltijden en het vakantierooster voor het schooljaar 2017 

/ 2018. 

 

 

 

 


