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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool Het Palet over
schooljaar 2018-2019. Op deze wijze legt de MR formeel verantwoording af over haar activiteiten.
Het jaarverslag beschrijft de samenstelling en werkwijze van de medezeggenschapsraad en geeft een
overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in het afgelopen schooljaar in de vergaderingen zijn
behandeld. Tenslotte wordt een vooruitblik gegeven op de aandachtspunten van de MR in het
huidige schooljaar.
Het jaarverslag is ook terug te vinden op de website van de school.

Samenstelling MR

De medezeggenschapsraad op Het Palet bestaat uit acht leden: vier namens de ouders en vier
namens het team. De leden van de MR worden door middel van kandidaatstelling en verkiezingen in
de MR opgenomen.
De samenstelling van de MR heeft in vergelijking tot het vorige schooljaar geen wijziging ondergaan.
In schooljaar 2018-2019 kende de MR de volgende samenstelling en taakverdeling:
Oudergeleding
Marcel Bakker
Hellen Laus
Petri Lemmens
Dennis Paradiso
Personeelsgeleding
Martine Berendsen
Heleen Broekman
Yvonne v.d. Goor - Panjoel
Chantal van Hulst

Functie
Lid
Lid
Lid
Lid
Functie
Lid
Lid
Secretaris
Voorzitter

Werkwijze

De MR heeft in het afgelopen schooljaar vier keer vergaderd:
 september 2018
 januari 2019
 maart 2019
 juni 2019
De vergaderingen van de MR zijn drie keer bijgewoond door Gerard Smetsers en één keer door
Daphne Meijers, namens de directie. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Er zijn dit
schooljaar enkele toehoorders aanwezig geweest bij de vergaderingen.
In het algemeen zijn de vaste agendapunten in een vergadering: mededelingen en beleidsstukken
vanuit het (management) team, ingekomen post/nieuwsfeiten en mededelingen vanuit de GMR.
De MR-leden zijn bereikbaar voor opmerkingen, vragen en suggesties van de achterban. Deze input
wordt tijdens de eerstvolgende vergadering besproken. Input aanleveren kan rechtstreeks bij een
van de MR-leden of via mr@hetpalet.nl.

Verantwoording schooljaar 2018-2019
De belangrijkste punten die we besproken hebben in het afgelopen schooljaar:
Jaarplan MR
In de eerste vergadering hebben we het jaarplan voor het schooljaar 2018-2019 opgesteld. In dit
jaarplan hebben we de bespreekpunten voor het hele schooljaar opgenomen. In de praktijk is er
flexibel omgegaan met dit plan. Punten die prioriteit hadden, kwamen eerder op de agenda.
Verkeersveiligheid rondom school
Als MR hebben we de verkeersveiligheid rondom de school besproken. We zijn ons ervan bewust dat
het rondom haal- en brengtijden erg druk is met gemotoriseerd verkeer. We adviseren daarom ook
leerlingen en ouders om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Mocht dit niet
mogelijk zijn, willen we iedereen dringend verzoeken om de auto wat verder van de school te
parkeren, zodat al onze kinderen veilig het schoolplein kunnen betreden en verlaten.
Ook hebben we besproken dat we de verkeerssituatie rond van de MFA goed moeten bekijken.
Schoolconferentie
In het begin van het schooljaar hebben we de discussie gevoerd of Het Palet jaarlijks een
schoolconferentie moet organiseren. We merkten de laatste jaren dat het animo voor deze avonden
terugliep. We hebben toen het besluit genomen om enkel nog bij nieuwe (grote) veranderingen een
schoolconferentie te organiseren. En de grote verandering kwam later in het schooljaar. Alle ouders
zijn uitgenodigd om de Kick-off van het vernieuwde onderwijs op Het Palet bij te wonen. Voor dit
onderwerp was veel belangstelling. De opkomst was enorm. Op een interactieve manier heeft u
kennis kunnen maken met de ontwikkelingen die we dit schooljaar hebben ingevoerd. Via de
oudergeleding hebben we hoofdzakelijk positieve reacties op de avond ontvangen.
Ontwikkelingen MFA
Als MR volgen we de ontwikkelingen met betrekking tot de bouw van de MFA op de voet.
Nieuwe schoolplan
De indeling van het nieuwe schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van
onderwijsstichting KempenKind en de thema’s die relevant zijn voor onze schoolontwikkeling. Naast
schoolontwikkeling wordt er gefocust op de ontwikkeling van personeel. Het schoolplan is opgesteld
door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie van de school en
een bijdrage geleverd aan het vaststellen van de doelen voor de komende vier jaar. Het schoolplan
beschrijft globaal de kwaliteit van Het Palet. Het nieuwe schoolplan kunt u teruglezen op de website
van Het Palet.
Driehoeksgesprekken
Afgelopen schooljaar zijn voor het eerst, in de groepen 3 t/m 8 gesprekken gevoerd met ouders, kind
én leerkracht. Deze vorm van gespreksvoering hebben we in de MR geëvalueerd en de bevindingen
zijn teruggekoppeld naar het kennisteam Kind in Beeld.
Ouder-app Social Schools
In 2019 zijn we gaan werken met de ouder-app Social Schools. In de MR hebben we meerdere malen
de bevindingen van zowel ouders als leerkrachten besproken. Over het algemeen horen we positieve
reacties over het gebruik van de app. Het team van Het Palet is zich ervan bewust dat er veel

(digitale) informatie binnenkomt en daarom is de keuze gemaakt om het aantal klassenberichten te
beperken tot maximaal 2 berichten per week.
Leerlingenraad
In maart 2019 is de nieuwe leerlingenraad gekozen. Samen hebben ze plannen gemaakt voor het
huidige schooljaar. In maart 2020 vinden de nieuwe verkiezingen plaats.
Ouderbijdrage
In overleg met de oudervereniging hebben we besloten om de jaarlijkse ouderbijdrage voor het
schooljaar 2019-2020 niet te verhogen. De vrijwillige ouderbijdrage blijft € 30,- per leerling.

Verkiezingen
Aan het einde van het schooljaar hebben we afscheid genomen van 4 MR-leden. Petri Lemmens
heeft namens de oudergeleding de MR verlaten. We bedanken haar via deze weg nogmaals voor
haar inzet. Chantal van Hulst, Heleen Broekman en Martine Berendsen hebben namens het team de
MR verlaten. Gelukkig hebben we aanvulling voor de MR kunnen vinden. Kim Smeets zal de
oudergeleding van de MR aanvullen en Kiet Engels, Maaike Vermeer en Monique van Kuijk de
personeelsgeleding. Hiermee is de MR van Het Palet weer compleet.

Vooruitblik 2019-2020

Voor het schooljaar 2019-2020 staan, naast de steeds terugkerende punten, de volgende punten al
op de jaarplanning om besproken te worden:
- de privacy wetgeving;
- continurooster;
- traktatiebeleid;
- pilot unitonderwijs;
- vorderingen MFA.

Contact met de MR
Hebt u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de MR via e-mail
(mr@hetpalet.nl). Ook kunt u altijd een van de MR-leden persoonlijk aanspreken.

