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1. Opening. 
Voorstelrondje. Maaike Vermeer is minder uren gaan werken en hierdoor heeft ze afscheid 
genomen van haar taak in de MR. Marianne Gruintjes neemt deze taak op zich. 

2. Notulen juni 2020. 
Er zijn geen opmerkingen. Continurooster doorgeschoven. 

3. Ingekomen post. 
Er is een brief van een ouder over ‘gesloten school’ binnengekomen. Er is inmiddels een 
gesprek met Daphne geweest. 

4. Mededelingen. 
-Yvonne heeft een uitnodiging gekregen van MR Academie om aan een webinar deel te 
nemen (online e-learning). Dit zou in de toekomst mogelijkheden kunnen bieden voor Het 
Palet.  
-Nieuwe ‘MR info’ (nieuwste versie). Kiet neemt hem mee. Er staan onderwerpen in zoals: 
Corona en VO. 

5. Jaarverslag 2019-2020. 
Het jaarverslag is besproken. 
Traktatiebeleid op het Palet. Dit staat in de schoolgids en kalender beschreven. Mogelijk nog 
een keer met ouders communiceren dat het definitief beleid is geworden. Er wordt nog wel 
aandacht besteedt aan de verjaardag op school. 

6. Activiteitenplan. 
Concept activiteitenplan uitgebreid besproken. Op 1 september jl. zijn we tijdens de 
bijeenkomst gestart met ons activiteitenplan. Kim Smeets heeft een gedeelte uitgewerkt en 
gemaild. De studiedag zat vol, hierdoor heeft de PMR nog geen gelegenheid gehad om 
podium te pakken binnen het team.  

De missie/visie is voor een langer termijn. (Tekstueel: voorbeeldtekst weghalen en schooljaar 
2020-2021 invullen). Hoe kunnen we het meetbaar maken? We zouden een enquête kunnen 
houden: wat hebben we bereikt? Hoe zijn we benaderbaar? Achterban benaderen en 
raadplegen. Ouders willen meer zeggen over de school waar je kind op zit. Er is 
betrokkenheid. Laagdrempelig. Hoe kunnen we klankbord van de school zijn? Ouders mogen 
kritisch zijn. 
Doel 2: ouders kunnen met plan van aanpak komen. En PMR raadpleegt het team. Wensen/ 
verwachtingen mooie zaken opleveren. Is dit haalbaar voor de volgende vergadering? 
Afstemmen wat willen we weten? 



 

3.1 Algemene doelen. 
Termijn wordt gewijzigd in 2 weken.  
Yvonne gaat kijken of we de digitale omgeving in Teams kunnen opstarten voor onze MR. 

Zitting MR-leden wordt een termijn van drie jaar. 

4.1 Opbouw MR. 
Samenstelling en voorzitter/secretaris benoemen. Discussie: mag ouder rol voorzitter? 

GMR, ouders en leerlingen VO mag weg.  
Externe contact GMR toevoegen, zo krijgen ze voeding van de achterban. Hoe kan er 
wisselwerking komen?  

4.7 De werkwijze van werkgroepen. 
Dit kopje contacten noemen: schoolraad als achterban.  

Vergaderschema in thema’s (bijlage A: 5.1 en 5.2) dit is nog verwerkt. Schema als bijlage 
houden. 

Plan stilteruimtes wijzigen in SOP (schoolondersteuningsprofiel). 

5.3 Thema’s mag vervallen. 

6 Praktische zaken. 
We streven er naar om 4x per jaar te vergaderen. Mocht een extra overleg nodig zijn, 
plannen we deze in.  

6.5 MR reglement en statuut. Dit gaan we online zetten.                                                                                                   

7 Scholingsplan. 
Thema 1 september toevoegen. GMR biedt opties. 

Rooster af -en aantreden: continuïteit waarborgen (2 – 4 jaar). Aanpassen in 3 jaar. Ook 
aanpassen in huishoudelijk regelement. Na 3 jaar ben je herkiesbaar. Het rooster is 
opgenomen in het huishoudelijk regelement. 

Taakbeleid: CAO 60 uur. Hoeveel tijd ben je kwijt? Zo reëel mogelijk bekijken.  

9 (Budget en middelen). Kosten per deelnemer: naar behoefte. Als we iets nodig hebben en 
we kunnen het onderbouwen is het mogelijk. 

Yvonne stuurt huishoudelijk reglement door naar nieuwe leden.  
 
Planning MR doorgenomen.  
We kunnen de vaste punten van 5.1 (jaarplanning) er langs leggen. Zorgplan? School 
Ondersteuningsplan (SOP) of verbeterplan!! 
Activiteitenplan toevoegen aan planning.  
Financieel jaarverslag wordt toegevoegd (maart/ april). 

Datums laatste versies toevoegen zodat we het beter kunnen herleiden. 
Aanpassing worden verwerkt en stuurt door naar MR leden. 

7. Corona. 
Hoe wordt de huidige situatie ervaren door ouders? 
Ouders zijn tevreden. Dit is ook in de schoolraad besproken. De drukte op straat was een 



punt van aandacht. Waarom mogen ouders niet op het schoolplein? (wettelijk: om 
samenscholing te voorkomen). Op de stoep is het extreem druk.  
We kunnen de groene ‘slow-mannetjes’ plaatsen op het drukke punt. Evt. vragen aan de 
collega’s van groep 1-2. Kleuters gaan 5 minuten eerder naar buiten. Er staan ouders aan de 
andere kant van de weg.  
 
Beleid afwezigheid van leerkrachten besproken. 
Er wordt een afpelsysteem ingezet. Wie kan de groep vervangen? OA, ambulante 
leerkrachten, duo-partner of directie/ IB.  
Wanneer er voor 18.00 uur geen oplossing is, kan er voor gekozen worden dat ouders het 
kind zelf moeten opvangen. (maximaal 1 dag). Kan de vervanging na 18.00 uur niet worden 
opgelost dan wordt de klas opgesplitst (maximaal 1 dag). Onder bijna alle omstandigheden 
kan dit laatste worden voorkomen. 

We streven er na om kinderen niet naar huis te hoeven sturen. Leerkrachten hebben taken 
boven hun lestijd en die vangen dat nu regelmatig op. Het testbeleid gaat sneller, dit is 
prettiger. Elke unit heeft een OA, deze zijn allemaal in staat een groep op te vangen. We zijn 
opleidingsschool (12 studenten), derde en vierdejaars studenten kunnen ook de groep 
opvangen. De vervangerspool is bijna altijd leeg.  

Bovenstaande wordt gecommuniceerd met ouders (afpelsysteem) en dan wanneer de 
situatie veranderd. Dit om onrust bij ouders te voorkomen.  

8. Andere schooltijden 
Er is een verkenning binnen het team geweest. In het team is ook een enquête gehouden 
(respons: 26). Eerste uitslag (resultaat) besproken binnen de schoolraad. Team staat positief 
in het aanpassen van schooltijden. Voorkeur gaat uit naar het continurooster of vijf-gelijke-
dagen-model. Team vraagt om goed te kijken naar pauzes van leerkrachten.  
 
Andere schooltijden veranderen per schooljaar. Dit schooljaar moet er een beslissing komen. 
Invoeren in schooljaar 2022-2023. Team heeft modellen gefilterd.  

Verkenning bij ouders. Welke wensen hebben ouders? 

Ouders meenemen in de communicatie. Nummereen (wekelijks kort overleg over de 
toekomst van IKC) , BSO meenemen. Buitengewoon en Kids talent (commerciële partij) op de 
hoogte brengen. 

School gaat door met plan maken en neemt de Schoolraad en de MR mee in deze 
ontwikkelingen.  

9. Rondvraag 
-Denise: vergaderdata afstemmen met data Schoolraad.  
-Dennis: Pius X gaat vanaf a.s. donderdag dicht (i.v.m. Corona). Mogelijk wordt ook de 
herfstvakantie verlengd in het VO.  
-Toine: Kunnen we ouders meenemen in het communicatieproces? Philip is contactpersoon 
van TSO. Op het moment dat TSO vervalt, wat dan?  

Vergaderdata: 
-ma. 11 januari 2021 
-ma. 22 maart 2021 
-ma. 21 juni 2021 
 
 


