Medezeggenschapsraad Basisschool ’t Palet
Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van Basisschool ‘t Palet. In dit verslag
beschrijven we in hoofdlijnen waar we ons het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden.
Medezeggenschap is er voor en namens de leerlingen, de ouders en het personeel op school. Wilt u
reageren of iets aan ons meedelen, dan kan dit via ons mailadres: MR-Palet@skpo.nl.
Met vriendelijke groet,
Elke van Cassel, voorzitter

Algemeen
De MR van Basisschool ‘t Palet levert vanuit een kritisch-constructieve instelling een bijdrage aan de
kwaliteit van het onderwijs. De MR doet dat door belangenbehartiging van ouders, leerlingen en
personeel bij schoolzaken. Uitgangspunt daarbij is het algemene belang van de school. De MR
functioneert als kritische gesprekspartner en controlerend orgaan van de directeur. De MR streeft
ernaar een proactieve gespreks- en onderhandelingspartner te zijn. Als vertegenwoordiger van de
achterban – zonder last of ruggenspraak – wil de MR voldoende informatie verwerven én
verstrekken.

Samenstelling van de MR

Ouders:
Elke van Cassel (ouder van leerling in groep 7, voorzitter)
Diana van Nunen-Schinkel (ouder van leerling in groep 7, lid)
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Ilhame Chakssi-Ghazi (ouder van leerlingen in groep 7, lid)
Marieke Lavèn (ouder van leerling in groep 4 en 7, lid)
Medewerkers:
Paul Rentmeester (leerkracht groep 7B), GMR lid
Mirre de Groot (intern begeleider, gedragsspecialist, leerkracht groep 8b, lid)
Marianne van Dijk (leerkracht groep 5B, secretaris MR)
Marjolijn Kruijer (leerkracht groep 1/2A, lid)
Verkiezingen
Afgelopen schooljaar zijn er verkiezingen gehouden voor nieuwe leden van de oudergeleding. Er
waren 3 kandidaten. Jantine Hoekstra (ouder van leerling in groep 1 en 3) en Ahmed Khayati (ouder
van leerling in groep 4B en 7A) kregen de meeste stemmen. Zij zullen vanaf schooljaar 2022-2023
toegevoegd worden aan de MR van basisschool ’t Palet.

Vergaderingen
De MR heeft het afgelopen jaar 5 keer met de directeur vergaderd over diverse onderwerpen. De MR
heeft advies- en instemmingsrecht. De volgende onderwerpen zijn in de MR behandeld en
goedgekeurd:
-

Bestedingsplan werkdrukmiddelen (PMR ingestemd op 11 oktober 2021)
Begroting en NPO-middelen (ingestemd op 15 december 2021)
Arbeidsmarkttoelage (PMR ingestemd op 15 december 2021)
Reglement MR (ingestemd op 15 februari 2022)
Jaarrooster 2022-2023 (ingestemd 11 april 2022)
Formatieplan (PMR ingestemd 11 april 2022)
Schoolgids 2022-2023 (ingestemd 6 juli 2022)

De volgende onderwerpen zijn besproken:
-

Coronasituatie, maatregelen en communicatie naar ouders
Resultaten M-toetsen CITO en eindtoets
Resultaten tevredenheidsvragenlijsten
Speerpunten Jaarplan 2021-2022
Schoolgids 2022-2023
Schoolondersteuningsprofiel
Koerskaart SKPO

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en ze worden via de website, de Schoolapp en de
Nieuwsflits aangekondigd. Alle ouders en personeelsleden zijn van harte uitgenodigd om een MRvergadering als toehoorder bij te wonen.

Contact met de achterban
De MR hecht veel belang aan contact met de achterban; wij willen zichtbaar en bereikbaar zijn voor
de achterban. Het afgelopen jaar hebben we geregeld in de Nieuwsflits een bericht over de MR
opgenomen en informatie op de website geplaatst. De agenda’s en notulen van de vergaderingen
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zijn in te zien via de Schoolapp. Ook hebben we contact onderhouden met de OR en persoonlijke
contacten onderhouden.

Deskundigheidsbevordering
Tijdens dit schooljaar heeft de MR een reglement en een huishoudelijk reglement (inclusief
jaarplanning en rooster van aftreden) opgesteld. Beide documenten zijn beschikbaar via de website
en de Schoolapp van ’t Palet.
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