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MR-Bijeenkomst 3 
Maandag 22 maart 2021 
 
Agenda MR (met SR) 

ONDERWERP INHOUD  ACTIE 
1. Opening    
2. Corona De school is weer open. Hoe 

zijn de eerste weken 
verlopen en hoe gaat Het 
Palet handelen in een 
‘noodsituatie’?   

Gerard licht de huidige stand van zaken toe. Er zijn nu twee groepen in 
thuisquarantaine.  
Ouders zijn blij dat kinderen weer naar school kunnen. Iedereen houdt 
zich zo goed mogelijk aan de regels. Situatie m.b.t. halen en brengen 
rondom de school is, na wat aanpassingen, hanteerbaar.  
Vraag m.b.t. groep 8; Wat is er wel mogelijk als het gaat om kamp (was 
eind april gepland), musical etc? Nu lijkt overal al een streep doorheen 
gezet te zijn.  
Hier is binnen de unit uitgebreid over gesproken. Om teleurstellingen te 
voorkomen is ervoor gekozen vo or het kamp een alternatief te zoeken. 
We willen samen toewerken naar een heel mooi afscheid. De 
leerkrachten zijn enthousiast bezig met voorbereiden hiervan.  

 



3. Andere schooltijden Oudergeleding MR heeft 
geadviseerd om met ingang 
van schooljaar 2022-2023 
andere schooltijden in te 
voeren. Na schoolopening 
zijn we ‘noodgedwongen’ 
gestart met een 
continurooster. Wat zijn de 
ervaringen (van ouders)?  
Hoe staat de MR/SR erin om 
het voorgenomen 
continurooster komend 
schooljaar al definitief door 
te voeren?  

Continurooster wordt als positief ervaren (ook aan de poort). Er is meer 
tijd na school. Is er voldoende tijd voor de kinderen en leerkrachten om 
te eten? Hoe gaat het met het gezond lunchen? Beleid maken? Hierover 
komt binnenkort een bericht naar ouders.  
De lunchpauze zal in het nieuwe continurooster verlengd gaan worden 
omdat die nu aan de korte kant is. 
 
We moeten ouders op tijd informeren als we eerder (2021-2022) over 
willen stappen naar het vijf gelijke dagen model. Voor de meivakantie zal 
dan een eerste bericht moeten worden gestuurd. 
 
Waarom hebben we gekozen voor een continurooster?  
Rijk aanbod voor de kinderen willen we dagvullend maken. Denk ook aan 
activiteiten in de middag (muziek, bewegen)  
Overblijfgroep wordt groter waardoor een andere vorm wenselijk wordt. 
Eerste peiling onder team bracht wens voor een continurooster naar 
voren. Tweede peiling; meerderheid team koos voor het vijf gelijke 
dagen model.  
 
 
Hoe is het voor de kinderen? De leerlingenraad geeft aan open te staan 
voor voortzetting van het continurooster/ vijf gelijke dagen model. Geen 
enkel lid zou terug willen naar het oude rooster. 
 
Belangrijk om ouders mee te nemen in dit proces. Volgend jaar naar vijf 
gelijke dagen heeft consequenties voor ouders en het regelen van 
opvang. Polsen of ouders nog suggesties hebben om het model te 
verbeteren. Hoe staan ouders er tegenover als we komend schooljaar al 
met een continurooster gaan werken? 
Welke wensen hebben ouders dan nog?  
 
Ouders raadplegen hoe ze tot nu toe deze vorm hebben ervaren.  
 
Waar komt de voorkeur voor het vijf gelijke dagen model vandaan? 

Gezonde lunch: 
bericht naar 
ouders sturen 
 
 
We gaan terug 
naar het proces 
voordat we 
instemming 
van de MR 
kunnen  
 
 
1.Proces 
richting 
continurooster/ 
vijf gelijke 
dagen model 
delen in brief 
met ouders 
 
2.Vraagstelling 
aan ouders: 
- Voor- en 
nadelen delen 
met ouders 
over huidige 
rooster 
- Suggesties 
aan ouders 
vragen om het 
huidige model 
te verbeteren 
- Financiële 
consequenties 



Leerkrachten zijn geïnformeerd over verschillende modellen en hebben 
gekozen voor het vijf gelijke dagen model 
Voordelen: 
Vaste structuur voor leerkrachten en kinderen 
In de middag meer ontwikkeltijd 
 
Ervaringen die we nu opdoen zullen we meenemen en vertalen we in een 
nieuw rooster.  

voor ouders in 
beeld brengen 
(opvang) 
 
Vijf gelijke 
dagen model: 
nu lijkt het nog 
een magere 
onderbouwing. 
Kunnen we 
onze keuze nog 
meer 
onderbouwen? 
 

4. Leerlingvolgsysteem 
(IEP) 

Er zijn nieuwe 
ontwikkelingen op het 
gebied van invoering ander 
leerlingvolgsysteem (IEP) 
Samen duiken we wat 
dieper in het programma. 

Marianne presenteert leerlingvolgsysteem IEP. Het Palet werkt nu met 
CITO. Deze toetsen lijken steeds minder te passen binnen wat wij willen 
meten in de ontwikkeling van kinderen. Het team heeft uitgesproken 
met IEP verder te willen. We nemen nu de MR mee. 
Een compleet kindbeeld: 
Hoofd: de cognitieve vakken als taalverzorging, lezen, rekenen, schrijven 
en woordenschat. 
Een voortgangsgrafiek toont de ontwikkeling van het kind. Het gaat om 
individuele groei. Referentieniveaus zijn zichtbaar. 
De leergroei toont de ontwikkeling die het kind heeft doorgemaakt. 
Leergroei t.o.v. het landelijk gemiddelde. 
Hart & handen 
Leeraanpak: plannen, prestatiemotivatie, doorzettingsvermogen, 
organiserend vermogen 
Sociaal-emotionele ontwikkeling: zelfmanagement, empathisch 
vermogen, sociale vaardigheden, uiting van gevoelens en 
Creatief vermogen: vindingrijk, volhardend, nieuwsgierig, outputgericht, 
trots op je werk, anders durven zijn, interacterend met anderen 
Het spindiagram helpt de leerkracht om goed met het kind in gesprek te 
kunnen gaan. 
Voordelen: 

 Minder toetsstress, kortere toetsen, toets kun je pauzeren en 
later verder te werken, op papier kan ook 

 



 Eigenaarschap bij de leerling: wat kan ik al en wat moet ik nog 
leren 

 Formatief toetsen: op basis van de toets met het kind in gesprek. 
Hoe goed lukt het al? 

 Tijdens de driehoeksgesprekken met ouders en kind in gesprek 
op basis van IEP. 

 
 

5. Ontwikkelingen 
MFA/IKC 

Zijn er ontwikkelingen die 
besproken moeten worden 
binnen de MR? 

De MFA wordt waarschijnlijk in zomer 2022 opgeleverd. 
Organisatiestructuur met opvang Nummereen is nog niet helemaal 
duidelijk. Vanuit het belang van kinderen zou één regie wenselijk zijn. 
Gesprekken hierover worden blijvend gevoerd. 
Er is in ieder geval sprake van een plezierige samenwerking. 
Buitengewoon wordt op hoofdlijnen op de hoogte gehouden. Zo ook het 
m.b.t. de schooltijden.  
Naschoolse activiteiten zijn passend bij de MFA. We streven een zo rijk 
mogelijk aanbod na.  
 

 

6. Rondvraag Wat er ter tafel komt... 
 

Geen inbreng  

 

Agenda MR 

ONDERWERP INHOUD  ACTIE 
1. Opening    
2. Actielijst januari 2021 Zijn er nog openstaande punten die 

opgepakt moeten worden? 
 
 

Yvonne regelt dat de MR deze krijgt 

3. Ingekomen post - info MR   
4. Mededelingen 

 
- coronagelden onderwijs 
 
 
 
 
- doorgeschoven punten 
 

We moeten nog kijken hoe we dit 
geld gaan besteden. We zullen MR 
informeren. MR heeft 
instemmingsrecht. 
 

Informeren MR over wensen 
besteding gelden overheid 



 
 
- leerlingenraadverkiezing 

Schuiven we verder door. Door 
Corona nog niet mogelijk om op te 
pakken (o.a. technisch lezen) 
 
Afgelopen week is er een verkiezing 
geweest. Vrijdag installeren we de 
nieuwe groep en nemen we 
afscheid van oude leden. 
Volgend jaar half maart opnieuw 
verkiezing (tegelijkertijd met de 
gemeentelijke verkiezingen) 

5. Verkiezingen MR Volgens rooster aftredend: 
- Nu nog niemand (zitting is voor 4 
jaar) 
Hoe gaan we de verkiezingen 
organiseren en in welke periode? 

Nu geen verkiezingen nodig. Wanneer moeten we weer 
verkiezingen organiseren? 

6. Rondvraag Wat er ter tafel komt... 
 

Het delen van informatie over 
onderwijsinhoud zoals b.v. IEP is 
positief ontvangen en mag vaker 
gebeuren 
 
 

 

 


