
 

 

 

 

OUDERGELEDING  PERSONEELSGELEDING  Directie  Schoolraad 
Denise Bos   Kiet Engels  Daphne Meijers  Arnoud Beckers 
Toine Hurkx   Yvonne van Goor-Panjoel (voorz)  Chris Kraaijvanger  Ard van den Bisen 
Dennis Paradiso  Marianne Gruintjes    Marina Dirkx-Strijbosch 

Kim Smeets  Monique van Kuijk     
      Ruud Rijkers 
      Inge Seuntiens 

 
Maandag 20 september 2021 

AANVANG LOCATIE  
MR 19.30 - 20.30 uur Den Tref; zaal ….. MR + directie 
SR+ 20.45 - 21:45 uur Den Tref; zaal ….. MR + SR + directie 

 

 

Agenda MR 
20-09-2021 
Notulant: Marianne Gruintjes 
Aanwezig: Kiet Engels, Monique vd Hurk, Chris Kraaijvanger, Yvonne van de Goor, Marianne Gruintjes, Kim Smeets, Dennis Paradiso, Denise Bos 
Afwezig: Toine Hurkx, Daphne Meijers 

ONDERWERP INHOUD BIJLAGEN 
DOEL 

1. Opening    
2. Actielijst juli 2021 Zijn er nog openstaande punten die 

opgepakt moeten worden? 
 Notulen van juni j.l. staan op de website 



3. Ingekomen post * (G)MR ga/sta voor cultuureducatie 
* Cursussen 

 

4. Mededelingen 
 

 Er zijn geen mededelingen 

5. Start schooljaar 2021-2022 Hoe zijn we op Het Palet gestart dit 
schooljaar? Zijn er bijzonderheden 
die gedeeld moeten worden? 

Het is voor ouders onwennig dat ze weer op school mogen komen. Door de 
deuren om 14.00u open te zetten hopen we dat ouders na school een 
kijkje komen nemen in de groep van hun kind. 
Kinderen en personeel geven aan ouders aan dat er wel wat meer druk op 
de lunchpauze ligt. Kinderen staan de hele dag ‘aan’en moeten misschien 
wennen aan de gevulde pauzes (met b.v. leesactiviteiten) hoewel we zien 
dat ze ook genieten van deze activiteiten.  
We evalueren dit agendapunt de volgende keer weer kort opnieuw. 

6. Eindtoets groep 8 IEP, het nieuwe leerlingvolgsysteem, 
heeft ook een eigen eindtoets. 
Leerjaar 8 wil graag deze eindtoets 
dit schooljaar afnemen. Hoe staat 
de MR hier tegen over? 

Voor de ouders is het een logische keuze om voor de IEP eindtoets te 
kiezen. Yvonne geeft dit door aan Jolanda. 
Ouders worden kort bijgepraat over het proces van invoeren van IEP 
leerlingvolgsysteem. 
 

7. Schoolverlatersdagen Ruis in het dorp over het afschaffen 
van het schoolkamp. MR informeren 
over de stappen die doorlopen gaan 
worden, alvorens er een besluit 
komt. 

Werkgroep gecreëerd (leerkrachten van groep 6-8) die de 
schoolverlatersdagen vorm gaan geven. Mening van ouders, leerkrachten 
en kinderen kan worden gevraagd (peiling). De vorm is dus nog niet 
duidelijk. Wat gaan we peilen?  
Ideeën: betrek groep 7 hier ook bij, geef kinderen en ouders een duidelijk 
beeld wat de mogelijkheden zijn. 
Er zijn goede ervaringen opgedaan zowel met een kamp als met een 
schoolverlatersweek.  
De oudergeleding geeft aan dat het belangrijk is om dit proces op korte 
termijn met ouders te communiceren. Dit wordt opgepakt door directie. 

8. Activiteitenplan Samen de agendapunten voor de 
komende vergaderingen bepalen, 
zodat we een invulling van het 
activiteitenplan hebben. 

Agendapunten: 
- ouderparticipatie/ betrokkenheid 
- 5 gelijke dagen rooster 
- evaluatie IEP 
- MFA 
- NPO plan 
- Rol van MR richting ouders en team (hoe?) 
- updaten statuten en regelementen 



- verkiezingen MR leden 
- unit onderwijs evaluatie 
- terugkoppeling na inspectiebezoek Neveninstroom (eind december) 

9. Rondvraag Wat er ter tafel komt... Denise: is het een idee om een communicatie-stappenplan naar ouders te 
maken? De MR staat hier positief tegenover.  

 

Actie Wie Wanneer 
Doorgeven akkoord eindtoets IEP Yvonne september 
Op de volgende agenda: vijf-gelijke-dagen model Yvonne november 
Activiteitenplan updaten Yvonne september 
Communiceren kamp/afsluitende dagen directie september 

 


