
Notulen MR vergadering 10-03-2020 
 
Aanwezig oudergeleding: Hellen Laus (afwezig), Marcel Bakker, Dennis Paradiso, Kim Smeets 
(afwezig) 
Aanwezig teamgeleding: Kiet Engels, Yvonne v.d. Goor – Panjoel, Monique van Kuijk, Maaike 
Vermeer (verlof) 
Aanwezig directie: Gerard Smetsers  
 
1.Opening 
Yvonne opent de vergadering. 
 
2. Notulen/actielijst januari  
Notulen vorige vergadering is goedgekeurd en terug te lezen op de website van Het Palet. 
Ondersteuning leerlingen onder schooltijd door externen: Op stichtingsniveau zijn hier al regels voor 
opgesteld. Er zou meer gebruik gemaakt moeten worden van de toestemmingsformulieren, deze 
worden eigenlijk nauwelijks ingevuld. Er moet wel een lijn komen hoe hier mee om te gaan. Dit punt 
komt de volgende keer weer op de agenda. 
 
3. Ingekomen post  
Mail ouder:  
Er is in november rekengym op alle Kempenkind scholen aangeschaft van de ingehouden salarissen 
tijdens de onderwijsstaking. Alle groepen profiteren hiervan. Er is van de laatste staking nog geen 
uitspraak gedaan in de GMR.  Van te voren is bekend gemaakt dat salarissen niet uitbetaald zouden 
worden. Het advies vanuit de GMR is het geld te verdelen over alle Kempenkind scholen. De gulden 
middenweg is aangehouden. Er wordt niet per school bekeken wie er gestaakt heeft.  
Als er een concreet doel is dan is het advies is om via Social schools ouders op de hoogte te brengen 
wat er met de ingehouden salarissen is aangeschaft. Kan er namens de kinderen van het Palet een 
voorstel ingebracht worden? Alleen het bestuur gaat hier over, maar die kan beslissen of leerlingen 
een idee in kunnen sturen. Het is geld dat ingehouden is van het salaris van leerkrachten dus zij 
zouden inspraak moet hebben. Dit punt kan in de (G)PMR besproken worden. Krijgen ook de scholen 
die niet gestaakt hebben een deel van het geld? Er is nog geen beslissing genomen. Gerard neemt dit 
punt mee naar de directeurenraad. 
 
4. Mededelingen 
Benoeming CvB:  
Hans Derks is gestopt als bestuurder van KempenKind. Maaike Jacobs gaat alleen verder. Is het goed 
dat 1 persoon het voor het zeggen heeft? Het inhoudelijke pakket zat al bij Maaike. Maaike kan 
verder borduren op zaken die al bij elkaar gebracht zijn. Maaike heeft inhoudelijke kennis. Na 
verloop van tijd wordt er geëvalueerd hoe het bevalt. 
Corona virus:  
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en het CvB. Ouders zijn heel reëel en begrijpen de 
maatregelen.  
 
5. Begroting/jaarrekening 
Er is een groot tekort voor komend jaar. Daar wordt op een natuurlijke manier in gesneden. Van 
mensen die minder gaan werken verdwijnen de uren en deze worden niet opnieuw ingevuld  
De jaarrekening is nog enkele malen gewijzigd. We zaten op een min van € 60.000 en nu op een plus 
van € 20.000. Je krijgt een vertekend beeld doordat budget voor 2020 al in december is 
overgemaakt. Dit punt de volgende keer terug laten komen. Formeel moet de begroting 
goedgekeurd zijn voordat het geld uitgegeven wordt. 
 



6. Continurooster 
Binnen SR+ is dit punt uitvoerig besproken. De meningen waren verdeeld. Wat is het nut om het aan 
te passen? Het Palet en de Toermalijn (volgend schooljaar wel) zijn de enige Kempenkind scholen die 
nog op de traditionele manier pauzes houden. Nadelen zijn dat de kinderen tussen de middag niet 
naar huis kunnen. Is het bio-ritmemodel voor alle leeftijden voordelig ? Kinderen hebben met het 
bio-ritme model weinig tijd om na school te spelen of af te spreken. Na het afnemen van een 
enquête kan er een breed gedragen besluitvorming komen. Er moet eerst bij leerkrachten worden 
gevraagd hoe zij een continurooster ervaren en welk model het beste aansluit. Tijdens de 
studiemiddag op 15 april kan het team hierover worden ingelicht. Ook ouders moet gevraagd 
worden hoe zij dit zien. Wat vindt het team volgens ouders? Is een kortere pauze beter voor ze? De 
verschillende modellen moeten wel goed toegelicht worden. 
Ouders kijken veelal naar eigen situatie. In Hapert is er nog geen echte noodzaak. Zijn de 
overblijfouders ook bereid om in de nieuwe MFA de overblijfregeling op dezelfde manier te 
handhaven? Kim is dit aan het aan het navragen bij de TSO. 
Waarom zijn de andere scholen overgegaan op continurooster? Er waren weinig ouders die het 
overblijven wilden regelen. In omgevende scholen was er ook sprake van concurrentie. Ouders 
wilden hun kind alleen aanmelden als er een continurooster was. 
Het team is bang dat de voorbereidingstijd voor het middagprogramma te kort wordt. Dit is ook een 
kwestie van gewenning. 
Eerst het team peilen voordat het naar de ouders toe gaat. Je moet ook de visie van de school 
meenemen. Promoten vanuit een visie! Wat wil je als school uitdragen, zeker in de nieuwe MFA. 
Peiling richting team uitzetten en de SR+ hierover informeren. 
 
7. Cursus MR 
Datum ligt vast: 30 maart  
Huishoudelijk reglement is opgesteld, besproken en goedgekeurd. Enkele kleine puntjes worden nog 
toegevoegd.  
 
8. Traktatiebeleid 
De leerlingenraad gaat daar 26 maart over spreken. We proberen het snoepgedrag om te buigen. 
Creatieve ideeën zijn welkom. Terugkoppeling MR nadat het in de leerlingenraad is besproken. 
 
9. Unit-onderwijs 
Er is een peiling geweest met de klankbordgroep. Verslag is naar alle ouders via de website gestuurd.  
Ouders zijn zeer positief. De kinderen zijn ook enthousiast. Nu komt de slag naar andere bouwen. In 
andere units worden nu ook stappen gemaakt, Chris Verbeek helpt hierbij. Groep 7/8 gaat volgend 
schooljaar als unit werken. Er kan gebruik gemaakt worden van de expertise van unit 3. 
In de schoolraad is ter sprake te gekomen hoe het zit met de rekenmuurtjes ? Niet alle ouders 
begrijpen de bedoeling van het rekenmuurtje. 
Op 25 mei is er een bijeenkomst plaatsvinden voor alle ouders van de school. Er zal gesproken 
worden over het unit-onderwijs en wat de vervolgstappen zullen zijn voor het komend jaar.  
 
10. Ontwikkelingen MFA 
Morgen (11 maart) moeten de bouwbedrijven hebben gereageerd. De bouwbedrijven moeten de 
bouw binnen de gestelde prijs kunnen realiseren. Er kan ook nog bezwaar worden ingediend door 
andere bouwbedrijven. Het is een Europese aanbesteding. Na de bouwvak gaat de bouw zoals het er 
nu uitziet van start. Onder normale omstandigheden zal de bouw in februari 2022 afgerond worden. 
 
11. Verkiezingen MR 
Dennis wil graag lid blijven (herkiesbaar). Maar als er meerdere geïnteresseerden zijn krijgen zij 
natuurlijk ook een kans. 
Marcel wil stoppen. Yvonne informeert nog bij de afwezige leden.  



12. Rondvraag Wat er ter tafel komt 
Monique: Graag even reageren als de notulen worden doorgestuurd zodat de notulist weet dat het 
ontvangen is. 
 
Volgende reguliere MR-vergadering: 2 juni 2020 

 


