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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 2017 / 2018. 

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 2017 / 2018 in een nieuwe samenstelling. In de 

teamgeleding nam Paula Akkermans afscheid en in de oudergeleding nam Jan van Rijn 

afscheid.  

Daarvoor in de plaats kwamen Willie van Breukelen (teamgeleding) en Jolanda van Zon 

(oudergeleding). De voorzitters rol kwam na afscheid van Jan van Rijn, in handen van 

Menso van Duinen en de rol van secretaris werd door Maria van den Ende opgepakt. 

 

In het schooljaar 2017 / 2018 bestond de MR uit de volgende leden: 

 

Teamgeleding: 

• Willie van Breukelen 

• Maria van den Ende (secretaris) 

• Ingrid Speckens 

• Marga van der Zwet 

 

Oudergeleding: 
• André Bierman 

• Sandy Rövekamp 

• Jolanda van Zon 

• Menso van Duinen (voorzitter) 

 

Afvaardiging namens de directie: 

• Hans Koevoets 

 

Werkgroepen / commissies: 

 

Commissie kascontrole SVP en OR: 

• Ingrid Speckens 



Medezeggenschapsraad “Het Palet” Jaarverslag 2017 / 2018 
4 

• 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. Echter hebben ingestelde 

werkgroepen meerdere keren extra 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 2017 / 2018  heeft de MR de volgende onderwerpen besproken. 

 

Formatie: 

Op 1 oktober waren er 367 leerlingen op Het Palet. Dat zijn er 41 minder dan het vorige 

schooljaar. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de oplevering van de nieuwbouw van 

de Clausschool. Voor het volgend schooljaar zijn er al 19 leerlingen ingeschreven. Dat is 

een gunstig 

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.  

 

In september zal het formatieplan verder worden besproken. 

 

Schema van aftreden en verkiezingen: 

In het schooljaar 2017 / 2018 moeten er 2 mensen aftreden. Voor deze mensen, Menso 

van Duinen OMR lid en Ingrid Speckens PMR lid, zit het eerste zittingstermijn erop (1 x 3 

jaar) en stellen zich opnieuw beschikbaar. Het andere lid, Marga van der Zwet PMR lid, 

zit het eerste zittingstermijn erop (1 x 3 jaar lid) en stelt zich opnieuw verkiesbaar. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

http://www.palet.unicoz.nl/
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Passend onderwijs: 

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

onderwijs naar de ouders toe te verbeteren. 

 

Vervangingspool: 

Vervanging blijft een groot probleem. Pool West en de vervangingspool zijn nagenoeg 

helemaal leeg. De krapte is enorm. De vervangingsproblematiek is en blijft uitermate 

zorgelijk. 

De MR geeft aan dat het wenselijk is om alle vervangingsproblemen ook naar de ouders 

te communiceren.  

 

Stakingen: 

Op donderdag 5 oktober en dinsdag 12 december staakte het primair onderwijs in 

Nederland. De vakbonden hadden tot deze staking opgeroepen om hun boodschap aan 

de politiek voor een eerlijk salaris en minder werkdruk kracht bij te zetten.  

De directie van Het Palet had de ouders op de hoogte gebracht van de stakingen. 

 

Wijziging schooltijden: 

De huidige schooltijden van Het Palet sluiten niet aan bij het werken in Units. Het ‘Unit 

werken’ vraagt om een vaste dagplanning. Gezien het wettelijk kader voor 

veranderingen van schooltijden, diende er een peiling te komen onder ouders. 

 

Een werkgroep van 2 ouders, 2 teamleden en de directeur hebben alle stappen voor de 

wijziging uiteengezet en vervolgens een enquête opgesteld. Uiteindelijk werden in de 

enquête 2 modellen aan de ouders voorgelegd.  

Model 1 met 5 gelijke schooldagen en model 2 met 4 gelijke dagen en een vrije 

woensdagmiddag. 

Met een grote meerderheid aan stemmen werd door de ouders gekozen voor model 2. 

Op basis van de uitslag heeft de OMR ermee ingestemd dat de schooltijden met ingang 

van het schooljaar 2019 / 2020 worden gewijzigd in een continurooster met een vrije 

woensdagmiddag.  

 

Begroting 2018: 

De MR heeft ingestemd met de begroting van 2018. 

 

Overlegmodel / basismodel: 

Vanuit de MR is er een werkgroep opgericht om het Overlegmodel onder de loep te 

nemen. Ze zijn het invoeringsplan aan het herschrijven en het taakbeleid met een 

kritisch oog aan het veranderen. Na de zomervakantie, in het nieuwe schooljaar komt de 

werkgroep op dit onderwerp terug. 

 

Renovatie / Kind Centrum Het Palet: 

Er wordt niks gesloopt. Alle ruimtes zijn nodig voor het nieuwe concept. Alle 

ondersteunende ruimtes komen boven en er komt een open verbinding met de begane 

grond. De ingang van de school komt aan de voorzijde. 
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Voor januari 2018 moet alles aanbesteed zijn. De verbouwing is gepland in 2 fases. De 

planning is dat de bouw in het voorjaar van 2019 gereed moet zijn.  

 

Op 27 september was er een voorlichtingsbijeenkomst voor de buurtbewoners. De 

presentatie vanuit de school en de gemeente was helder. 

 

De MR zal verder op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. 

 

Besluitvorming: 

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

genomen: 

 

• Instemming met de schooltijden wijziging in een continurooster met een vrije 

woensdagmiddag; 

• Instemming met de begroting van Het Palet voor 2018; 

• Instemming met het formatieplan 2017 / 2018; 

• Instemming met voortzetten van de medezeggenschapsgelden voor de komende 

jaren voor de GMR; 

• Instemming met het bestedingsplan werkdrukakkoord 2018 / 2019; 
 

 

 

 


