Medezeggenschapsraad (MR)
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Inleiding:
In dit verslag informeert de Medezeggenschapsraad (MR) van Kindcentrum Het Palet u
over haar activiteiten in het schooljaar 2019 / 2020.
De wettelijke basis van een MR is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen
(WMS).
De MR van KC Het Palet bestaat uit een afvaardiging van drie ouders (oudergeleding) en
drie 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 zes 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 2019 / 2020 in een nieuwe samenstelling. Tot vorig
schooljaar bestond de MR uit acht leden, waarvan vier ouders en vier leerkrachten. Dit is
met ingang van het schooljaar 2019 / 2020 teruggebracht naar zes leden.
In het schooljaar 2019 / 2020 bestond de MR uit de volgende leden:
Teamgeleding:
• Willie van Breukelen
• Ingrid Speckens
• Marga van Zwet
Oudergeleding:
• Wendy Smit-Verstrael (voorzitter)
• Jolanda van der Zon
• André Bierman
Afvaardiging namens de directie:
• Annemieke Weijsters-De Groot
Werkgroepen / commissies:
Commissie kascontrole SVP en OR:
• Ingrid Speckens
• Marga van der Zwet
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Bijeenkomsten van de medezeggenschapsraad:
De MR vergadert circa éénmaal per maand, met uitzondering van de vakanties. De MR
heeft in het schooljaar 2019 / 2020 6 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 KC Het Palet. In het schooljaar 2019 / 2020 is er geen gebruik gemaakt van het
inspreekrecht.
De MR heeft op de website van KC Het Palet een eigen pagina en is te vinden op
www.palet.unicoz.nl onder de link:
ONZE SCHOOL / OUDERS / OR – MR – SVP – IDEE KAFFEE.

Onderwerpen:
In het schooljaar 2019 / 2020 heeft de MR de volgende onderwerpen besproken.
Huisvesting:
Tijdens de vergadering is geconstateerd dat de (ver)bouw van de school tot nadere datum
wordt uitgesteld.
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 € 39,00 per kind.
Begroting / formatie:
De MR is akkoord gegaan met de begroting en de formatie over/voor het schooljaar 2019
/ 2020.
Corona:
Het schooljaar 2019 / 2020 stond vanaf 15 maart 2020 helemaal in het teken van Covid19 virus (Corona). De scholen gingen dicht en de kinderen kregen thuisles. Alleen de
kinderen van ouders in cruciale beroepen kregen opvang op school. Een enorme
omschakeling werd er gevraagd van zowel de leerkrachten alsook van de ouders.
De MR heeft meegedacht aan het protocol die is opgesteld toen de leerlingen weer (deels)
naar school mochten.

Besluitvorming:
De medezeggenschapsraad heeft in het schooljaar 2019 / 2020 de volgende besluiten
genomen:
•
•

Instemming met de begroting van Het Palet voor 2019 / 2020;
Instemming met het formatieplan van Het Palet voor 2019 / 2020.
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