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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 2015 / 2016. 

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 zijn openbaar. 

 

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 2015 / 2016 in een nieuwe samenstelling. In de 

teamgeleding nam Maria van den Ende afscheid en in de oudergeleding namen Tamara 

Tsoutsanis-den Breejen en Ed Slats afscheid.  

Daarvoor in de plaats kwamen Ingrid Speckens (teamgeleding) en Carina Tettero en 

Menso van Duinen (oudergeleding). De voorzitters rol bleef in handen van Jan van Rijn 

en de rol van secretaris werd door Menso van Duinen opgepakt. 

 

In het schooljaar 2015 / 2016 bestond de MR uit de volgende leden: 

 

Teamgeleding: 

 Paula Akkermans 

 Willie van Breukelen 

 Ingrid Speckens 

 Marga van Zwet 

 

Oudergeleding: 

 Carina Tettero 

 Sandy Rövekamp 

 Jan van Rijn (voorzitter) 

 Menso van Duinen (secretaris) 

 

Afvaardiging namens de directie: 

 Hans Koevoets 
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Werkgroepen / commissies: 

 

Commissie kascontrole SVP en OR: 

 Ingrid Speckens 

 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 2015 / 2016 8 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 en op de website 

van Het Palet. In het schooljaar 2015 / 2016 is éénmaal gebruik gemaakt van het 

inspreekrecht. Dit betrof de vergadering over de formatie / combinatieklassen van 21 

april 2016. 

 

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.  

 

Onderwerpen: 

 

In het schooljaar 2015 / 2016 heeft de MR de volgende onderwerpen besproken. 

 

Formatie en huisvesting: 

In de nieuwsbrief ’t Schakeltje van 8 april 2016, 28ste jaargang, aflevering 15, werd een 

extra vergadering van de MR aangekondigd. Het onderwerp van deze extra vergadering 

was de formatie / het aantal groepen voor het schooljaar 2016 / 2017. 

 

In de nieuwsbrief werd aangegeven dat Het Palet, net als andere scholen, een terugloop 

heeft van het aantal leerlingen en dat het noodzakelijk is om het aantal groepen terug te 

brengen van 17 naar 16.  

Een groot aantal ouders maakte gebruik van het inspreekrecht. Nadat de directeur een 

stuk achtergrondinformatie had gegeven, hebben de ouders hun mening kunnen geven. 

 

Na intensief overleg werd besloten om voor het komend schooljaar 2016 / 2017 de 

bestaande 17 groepen te handhaven. Dit heeft als gevolg dat er voor het schooljaar 2017 

/ 2018 geldt dat Het Palet dan van 17 groepen naar 15 groepen zal gaan en dat er een 

combinatiegroep 4 / 5 gevormd moet worden. De keuze hiervoor is al gemaakt, zodat er 

in het komend schooljaar goed op geanticipeerd kan worden. 

 

Vanuit de MR is er een brief naar het bestuur gegaan om de knelpunten omtrent de 

formatie 2016 / 2017 duidelijk te maken. 

 

 

 

http://www.palet.unicoz.nl/
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Schema van aftreden en verkiezingen: 

In het schooljaar 2016 / 2017 moeten er 3 mensen aftreden. Voor deze 3 mensen is de 

eerste zittingstermijn (1 x 3 jaar lid) nu verstreken en mogen zich herkiesbaar stellen. 

Sandy Rövekamp (oudergeleding) stelt zich opnieuw verkiesbaar, eveneens als Paula 

Akkerman (teamgeleding). Willie van Breukelen (teamgeleiding) wil plaats maken bij 

een kandidaat vanuit het team. De voorzitter geeft aan dat Maria van den Ende kenbaar 

heeft gemaakt zitting te willen nemen in de MR. 

Carina Tettero (oudergelding) heeft aangegeven dat zij door privéomstandigheden geen 

deel meer kan uitmaken van de MR in het schooljaar 2016 / 2017. 

 

De voorzitter zal in ’t Schakeltje kenbaar maken dat er een vacature is voor de 

oudergelding en dat Sandy Rövekamp zich herkiesbaar zal stellen. 

 

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 ouderbijdrage blijft onveranderd op € 36 per kind. Wel zijn er zorgen geuit in 

verband met het tekort. Aangedrongen wordt om meer te doen om dit tekort terug te 

dringen. 

 

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.  

 

Er is gebleken dat er enkele knelpunten zijn omtrent passend onderwijs. De directeur 

heeft tijdens één van de vergaderingen de geconstateerde knelpunten toegelicht. 

 

Wifinetwerk 

In december 2015 is er een dekkend wifinetwerk aangelegd. Het betreft een wifinetwerk 

dat afgeschermd wordt op verschillende niveaus (leerlingen en leerkrachten) en in alle 

lokalen is er een wifipunt. 

 

Overblijf: 

Er is voor gekozen om de overblijf anders in te richten met behulp van de organisatie 

genaamd De Tafel Van. Deze organisatie ondersteunt scholen bij de overblijf en bedient 

scholen die vallen onder SWK-Kinderopvang, waaronder Kern valt. De coördinatie valt 

onder een pedagogische medewerker van Kern, die op zijn / haar beurt weer 

samenwerkt met vrijwilligers. De financiële afhandeling voor de ouders is in de vorm 

van een via de website van De Tafel Van gekochte strippenkaart(en). De betalingen 

verlopen voortaan via iDeal. 
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Headset 

Bij het gebruik van mobiele devices is het noodzakelijk dat de leerlingen gebruikmaken 

van oortjes. Na overleg is besloten dat bij de aanschaf van mobiele devices de school 

voor de groepen 5 tot en met 8 voor alle leerlingen éénmalig oortjes aanschaft. De jaren 

daarna krijgen alleen leerlingen in groep 5 eenmalig oortjes van school. Indien nodig 

zullen ouders zelf zorg moeten dragen voor vervangende oortjes.  

 

Idee Kaffee: 

Een nieuwe manier om samen met ouders op informele wijze in gesprek te gaan over 

thema’s die spelen in de school. De thema’s worden zowel vanuit de directie als vanuit 

de ouders aangedragen. 

De bijeenkomsten zijn goed bezocht en de reacties waren zeer positief. In het nieuwe 

schooljaar zal Idee Kaffee een vervolg krijgen, waarin de MR ook een actievere rol wil 

gaan spelen. 

 

Vakleerkracht gym: 

Op het moment dat de vakleerkracht gym te kennen gaf te stoppen op Het Palet, werd 

ondanks de krimp, gezocht naar een goede vervanger. Gym wordt door een ieder als erg 

positief beoordeeld en op Het Palet kiest men voor kwaliteit, vandaar de keuze om een 

andere vakleerkracht gym aan te stellen. 

De MR heeft geen actieve rol gehad in het aanstellen van de vakleerkracht gym. De 

directeur geeft aan dat de tijd erg krap was en dat hij heeft gekozen voor snelheid. Als de 

formele procedure gevolgd zou zijn, dan was er geen tijd meer geweest om de nieuwe 

leerkracht in te werken. Volgens de directeur is er door de snelle procedure geen 

kwaliteit ingeleverd. 

 

Schoolondernemingsplan: 

Het schoolondernemingsplan was ten tijde van het opmaken van dit jaarverslag nog niet 

geactualiseerd en zal op een later moment besproken worden in een MR vergadering. 

 

Management structuur: 

Er is gebleken dat het managementteam sinds een jaar of twee, door verschillende 

omstandigheden, zwaar onderbezet was. 

Na diverse gesprekken met deskundigen en het bestuur van UNICOZ, kreeg de directeur 

toestemming om een adjunct-directeur aan te stellen.  

 

De adjunct 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. 

 

De directeur gaat door met de huidige bouwcoördinatoren. De bouwcoördinatoren 

blijven onderdeel uitmaken van het MT. De uren van de bouwcoördinatoren worden 

taakuren. De huidige ambulante tijd van de bouwcoördinatoren gaat naar de adjunct 

directeur. 
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Inmiddels is de sollicitatieprocedure afgerond, waar ook MR leden hun aandeel in 

hebben gehad en is Annemieke Weijsters als adjunct directeur aangesteld. 

 

Rapporten: 

Vanaf komend schooljaar zal er omtrent  de rapporten een verandering zijn. 

 

In groep 1 t/m 3 en in groep 8 wordt er aan het begin van het schooljaar een 

informatieavond gegeven, om de ouders op de hoogte te stellen van de werkwijze, 

materialen en vakken waarmee de kinderen te maken krijgen.  

 

De groepen 4 t/m 7 hebben aan het begin van het schooljaar geen informatieavond, 

maar na een aantal weken worden er gesprekken gevoerd met elke ouder over de 

leerbehoeften, stimulerende – en belemmerende factoren. Het eerste rapport voor deze 

groepen (inclusief groep 3) is verschoven van november naar februari. In februari zijn er 

veel toets uitslagen verwerkt en beschikbaar. 

In november gaan de leerkrachten inventariseren welke kinderen zich volgens 

verwachting ontwikkelen en welk niet, zoals in begin van het schooljaar is besproken. 

Het eindrapport blijft zoals het nu is. 

 

Renovatie / Kind Centrum Het Palet: 

In de loop van het schooljaar 2015 / 2016 werd bekend dat het schoolgebouw wordt 

gerenoveerd en dat samen met Kern Kinderopvang een Integraal Kind Centrum opgezet 

gaat worden. 

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. 

 

De school wordt in dit proces ondersteund door twee professionals en het bestuur heeft 

ervaring met de begeleiding van scholen met nieuwbouw. In het schooljaar 2015 / 2016 

zijn er diverse bijeenkomsten geweest. De MR zal op de hoogte gehouden worden van de 

bijeenkomsten en de ontwikkelingen. 

 

Besluitvorming: 

De medezeggenschapsraad heeft in het schooljaar 2015 / 2016 de volgende besluiten 

genomen: 

 

 Instemming met de ouderbijdrage van € 36; 

 Instemming met de begroting van Het Palet voor 2016; 

 Instemming voor verder onderzoek met betrekking tot en samenwerking met De 

Tafel Van; 

 Instemming met het voorstel om financieel in te teren op de huidige reserve voor 

een jaar, zodat er volgend jaar 17 groepen kunnen worden bekostigd; 

 Instemming met de aanschaf van headsetjes voor nu voor de groepen 5 t/m 8 en 

de jaren daarna alleen voor groep 5; 

 Instemming om de management structuur aan te passen; 

 Instemming met de samenwerking met De Tafel Van; 
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 Instemming met het verzoek van de directeur om het taakbeleid uit te stellen en 

dat het half september 2016 gerealiseerd is; 

 Instemming met de verandering(en) met betrekking tot de rapporten voor de 

groepen die het aangaan. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


