
Notulen MR-vergadering 

21-06-2021 
 
Aanwezig oudergeleding: Dennis Paradiso, Kim Smeets, Toine Hurkx                          
Aanwezig teamgeleding: Kiet Engels, Yvonne v.d. Goor - Panjoel, Marianne Gruintjes 
Aanwezig directie: Gerard Smetsers, Daphne Meijers                                                                                                                    
Afwezig: Denise Bos, Monique van Kuijk                          
 
Notulant: Kiet Engels 
 
1. Opening 
Yvonne heet iedereen welkom. 
Denise heeft afgemeld. 
Felicitatie aan Daphne. 
 
2. Notulen + acties vorige vergadering 
Geen (re)acties 
 
3. Ingekomen post 
Yvonne heeft het INFO MR bekeken. Enkele interessante artikelen van onderwerpen die deze 
vergadering nog aanbod komen.  
Binnengekomen mailtjes worden tijdens de vergadering besproken. 
 
4. Mededelingen 
* IEP  
Marianne geeft een korte uitleg over de stappen die genomen zijn na de laatste MR-bijeenkomst 
waarin het programma is vogelvlucht is uitgelegd. Bij Kempenkind werkt iedereen met CITO maar ze 
zijn wel geïnteresseerd in het programma. Het  Palet heeft een go gekregen om IEP te gaan 
uitproberen. Het team heeft een webinar gevolgd en uitleg gekregen van IB. Het team was 
enthousiast. Ouders worden ook meegenomen in het proces. 
Op alle scholen van Kempenkind wordt de begrijpend lezen toets van CITO in juni   
afgenomen. In overleg met CvB-er Maaike mogen wij in september begrijpend lezen met IEP toetsen. 
Ook alle andere hoofdtoetsen worden dan afgenomen. We hebben dan een nulmeting voor alle 
leerlingen.  
* Blink lezen              
Afgelopen periode hebben we met de groepen 4 t/m 8 Blink lezen uitgeprobeerd. Blink lezen is nu 
nog niet passend voor het Palet.  
* Formatie 
De formatie is bekend de ouders krijgen 28 juni te horen hoe de formatie eruit ziet. 
 
5. Andere schooltijden 
De conclusie kan getrokken worden dat het proces met betrekking tot invoering andere schooltijden 
niet vlekkeloos is verlopen. De MR begrijpt dat het gehele proces in een stroomversnelling is 
gekomen vanwege het tijdelijke rooster, maar ouders hadden eerder betrokken moeten worden. 
Uiteindelijk stemt de MR in met het voorgenomen besluit om over te stappen naar het vijf-gelijke-
dagen model vanaf schooljaar 2021-2022. 
Gerard verantwoordt het aantal uren onderwijs die de kinderen krijgen als de nieuwe   
schooltijden van kracht gaan. Dit is exact uitgerekend en voorgelegd aan onderwijsinspectie. Er zijn 5 
studiedagen en 5 studiemiddagen. Studiemiddagen zijn niet meer vrij voor de leerlingen. Deze 
vangen aan na 14.00 uur.  



Teleurstelling bij enkele ouders, na raadpleging, dat er geen vrije woensdagmiddag meer is.  
Directie stelt voor om een vrijwillige bijdrage aan ouders te vragen om vrijwilligers te kunnen betalen 
die tussen de middag komen surveilleren. Het zou gaan om een bedrag van € 40,- per gezin. MR 
stemt hierin niet in. Vooraf is duidelijk gevraagd of het surveilleren tussen de middag opgevangen 
kan worden. De school kiest voor andere schooltijden dus moet het uit een ander potje komen. 
Mogelijk met studenten (opleiding beveiliging) of subsidie via de overheid? Het is nu een slecht 
moment om deze bijdrage aan ouders te vragen. 
Komend schooljaar de nieuwe schooltijden evalueren met team, ouders en leerlingen. 
 
6. NPO Het Palet 
Het ministerie maakt geld vrij om onderwijsachterstanden door corona weg te werken. Directie en IB 
hebben al veel uren zitten in het schrijven van een uitgebreid plan. Er zijn diverse analyses gemaakt.  
Zonder overleg met de MR is het vrijgekomen budget ingezet om enkele nieuwe personeelsleden aan 
te nemen. Directie was bang anders op een later tijdstip achter het net te vissen en is voortvarend te 
werk gegaan. Directie betreurt dat de brief over de extra kleutergroep voor deze MR-vergadering 
verstuurd is naar de betreffende ouders. Dit had niet gemogen. 
In de units is geïnventariseerd er hiaten er zijn en welke interventies en doelen daar aan gekoppeld 
kunnen worden. Budget dat over is en niet naar personele kosten gaat, gaat naar aanschaffen van 
materialen, zoals bijv. concreet rekenmateriaal.  
Daphne laat een scan zien van een UNIT waarin een uitvoerig beeld te zien is waar de  behoeftes 
liggen en hoe de doelen zijn geformuleerd. 
 
MR vindt dat er samen een manier gevonden moet worden hoe een zorgvuldig proces 
van overleg doorlopen kan worden. 
Hoe ging dat voorheen bij de MR? Grote wijzigingen hebben we het laatste jaar pas te maken gehad.             
De PMR maakt een voorstel en de MR bekijkt het en geeft feedback. 
 
Wat belangrijke punten zijn er uit de schoolscan NPO gekomen: 
Marianne geeft uitleg over de drie hoofdpunten 
1. Op lezen zien we een achterstand 
2. Rekenen in de middenbouw waren rekenopbrengsten laag 
3. Op sociaal/emotioneel gebied valt er ook wel wat op. 
 
Welke verbeterplannen hebben we: 
De menukaart geeft aan op welke gebieden je leerwinst kunt halen en waar de leerwinst het grootst 
is. Directie en IB heeft hiervoor een Webinar bijgewoond. Deze punten zijn besproken in het DICO. 
MR vindt deze toelichting heel waardevol om elkaar te begrijpen. 
 
MR geeft een go. 
Er moet een schriftelijke bevestiging komen van de MR dat ermee akkoord gegaan wordt. Yvonne 
zorgt voor een formulier. 
 
7. (Vaststellen) ouderbijdrage 
Per 1 augustus veranderd de wet met betrekking tot de ouderbijdrage. Leerlingen mogen niet 
uitgesloten worden van activiteiten als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet (kunnen) betalen. Op 
Het Palet werden leerlingen gelukkig al niet uitgesloten als er niet betaald wordt. Mogelijk kan er bij 
het niet betalen gewezen worden op de inzet van Stichting Leergeld.  
Bij de penningmeester van de oudervereniging is geïnformeerd wat zij reeël vinden voor de bijdrage 
komend schooljaar. Zij willen het huidige bedrag (€ 30,-) per leerling te handhaven. MR staat hiermee 
akkoord.  
 
 



8. Schoolgids 2021-2022 
Conceptversie is bekeken door de MR en er zijn nog wat wijzigingen aangebracht. Definitieve versie 
komt in de zomervakantie op de website. 
  
9. Quickscan WMK 
Daphne licht de resultaten toe. 44% van de leerkrachten heeft het formulier ingevuld. 
Resultaten worden intern gebruikt om het verbeterplan en de acties uit het schoolplan te 
verbeteren.  
 
10. Ontwikkelingen MFA/IKC 
De fase van beheersorganisatie stichting MFA. 
Statuten staan in de steigers. 
Deze zomer wordt de eerste steen gelegd en de naam wordt bekend gemaakt. 
Samenwerking met Nummereen met Unit 1 verloopt goed.  
Er komt iemand die sfeerbeelden gaat maken voor de inrichting. 
 
11. Activiteitenplan 2021-2022 
Samen brainstormen we over de onderwerpen die we komend schooljaar aan bod willen laten 
komen:  
• Evaluatie schooltijden 
• NPO plan 
• MFA 
• IEP 
 
We vonden de bijeenkomst, waarbij ook de schoolraad deelnaam heel waardevol. We willen komend 
schooljaar dit vaker doen. Voorstel is dan ook om van 19.30 tot 20.45 uur een reguliere MR-
bijeenkomst te houden en aansluitend nog een uur te overleggen met de SR. Vergadering kan daarna 
informeel afgesloten worden.  
 
Voorstel data:  
20 september  
22 november  
17 januari  
4 april  
30 mei 
11 juli 
 
Data worden opgenomen in de schoolkalender. 
              
12. Rondvraag 
Dennis vraagt wanneer de procedure voor aanstelling van een nieuwe adjunct-directeur opgestart 
kan worden. Vacature wordt 22 juni verstuurd. Een MR-lid krijgt zitting in de BAC. Helaas zijn de 
aanwezige MR-leden verhinderd op de datum dat de gesprekken plaatsvinden. Yvonne informeert bij 
Denise of ze interesse heeft en anders zal iemand vanuit de PMR aansluiten.  
 
We sluiten de vergadering af met het bedanken van Gerard voor zijn inzet al die jaren voor Het Palet. 
We bedanken hem met een klein presentje. 
 


