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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool Het Palet over 
schooljaar 2019-2020. 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 2019-2020 kende de MR de volgende samenstelling en taakverdeling:  
 
Oudergeleding 

 Functie 
Marcel Bakker Lid 
Hellen Laus Lid 
Dennis Paradiso Lid 
Kim Smeets Lid  

 
Personeelsgeleding   

 Functie 
Kiet Engels Lid 
Yvonne v.d. Goor - Panjoel Voorzitter/ Secretaris 
Monique van Kuijk Lid 
Maaike Vermeer Lid 
  

Notulen worden op toerbeurt gemaakt door de personeelsgeleding van de MR. 
 
 
Werkwijze  
De MR heeft in het afgelopen schooljaar vier keer vergaderd: 

 september 2019 
 januari 2020 
 maart 2020 
 juni 2020 

 
De vergaderingen van de MR zijn telkens bijgewoond door Gerard Smetsers de directie.  De 
vergaderingen van de MR zijn openbaar. Er zijn dit schooljaar enkele toehoorders aanwezig geweest 
bij de vergaderingen. Helaas hebben we de laatste MR-vergadering niet openbaar kunnen maken 
vanwege het coronavirus. 
  
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 2019-2020 
 
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. 
 
Continurooster 
Als MR vinden we het belangrijk, met de komst van de MFA, de voor- en nadelen van andere 
schooltijden te bespreken. Er is onderzoek gedaan naar de verschillende vormen die mogelijk zijn. 
Hierna heeft de personeelsgeleding van de MR het advies gegeven om ook met het personeel de 
verschillende vormen te bekijken. Dit krijgt vervolg in schooljaar 2020-2021 
 
Traktatiebeleid 
In de vergaderingen hebben we het traktatiebeleid besproken. We vinden het belangrijk dat 
leerlingen in het zonnetje gezet worden tijdens hun verjaardag, maar vinden het niet nodig dat er 
getrakteerd wordt. Directie zou dit punt ook nog in de leerlingenraad bespreken, maar door de 
coronacrisis is dit punt in een versnelling geraakt. Terugkoppeling vanuit de leerlingenraad is er niet 
meer geweest vanwege het coronavirus. In de laatste periode van het schooljaar was het niet, 
vanwege corona, niet mogelijk om te trakteren op school. Dit is over het algemeen positief 
ontvangen. Vandaar dat het traktatiebeleid met ingang van het nieuwe schooljaar is aangepast en 
opgenomen in de schoolgids.  
 
Begroting 
We hebben de begroting besproken en goedgekeurd.  
 
Ontwikkelingen MFA 
We hebben de ontwikkelingen m.b.t. de MFA op de voet gevolgd en besproken. We zijn benieuwd 
wat het resultaat gaat worden van alle mooie plannen. 
 
Corona  
Het coronavirus hield ons dit schooljaar in zijn greep. De school werd enige tijd gesloten, waarbij Het 
Palet snel en in onze ogen op een fijne manier het thuisonderwijs organiseerde. Na enkele weken 
werd de school gedeeltelijk geopend. Ondanks het advies vanuit de regering om leerlingen hele 
dagen naar school te laten gaan, is er door directie en team van Het Palet bewust gekozen om dit 
advies niet te doen. Zij vonden het belangrijk om alle kinderen iedere dag op school te zien. We 
begrijpen dat dit voor ouders geen ideale situatie was, maar onderschrijven de redenen die directie 
en team hiervoor gaven.  
 
MR documenten 
Dit schooljaar hebben we met z’n allen kritisch gekeken naar de benodigde MR-documenten. Het 
huishoudelijk reglement en het MR-reglement zijn aangepast en bij de leden bekend.  
 
Ouderbijdrage 
In overleg met de oudervereniging hebben we besloten om de jaarlijkse ouderbijdrage voor het 
schooljaar 2020-2021 niet te verhogen. De vrijwillige ouderbijdrage blijft € 30,- per leerling. 
 



 
Verkiezingen  
Aan het einde van het schooljaar hebben we afscheid genomen van 2 ouders uit de MR, namelijk 
Marcel en Hellen. We bedanken hun via deze weg nogmaals voor de getoonde inzet. De oproep voor 
nieuwe leden leverde een verkiezing op. Voor de vrijgekomen plaatsten waren maar liefst 4 
kandidaten. Door de ouders van Het Palet zijn Denise Bos en Toine Hurkx als nieuwe MR-leden 
gekozen. Dennis Paradiso was herkiesbaar namens de oudergeleding. De ouders van Het Palet 
hebben hier mee ingestemd. Hiermee is de MR van Het Palet weer compleet. 
 
 
Vooruitblik 2020-2021 
Voor het schooljaar 2020-2021 staan, naast de steeds terugkerende punten, de volgende punten al 
op de jaarplanning om besproken te worden: 
- continurooster; 
- activiteitenplan MR; 
- 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.   
 


