
Notulen MR vergadering 16-01-2023 

Aanwezig: Inge Dobbelsteen (voorzitter), Lieke Wagemakers, Silvia van der Heijden, 
Jeanne Grosveld, Ilona Lunenburg (notulist) 
Locatie :  teamkamer school 
 

1.  Openen en vaststellen agenda 
 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 De notulen van het GMR zijn binnengekomen.  
 
3. Notulen vorige vergadering 

Lieke heeft de koppeling naar onze google-drive gedeeld. 
Nav punt 6: zijn de aanpassingen doorgevoerd? Vragen we bij punt 5. 
Waarschijnlijk dient het nog beter teruggekoppeld te worden aan Jeanne. 
Nav punt 7: hebben Lieke en Sylvia nog besproken of een leren-leren 
ouderavond passend is voor ’t Palet? Daar zijn ze nog niet aan toegekomen. 

 

4. Agendapunten directie 

- Jaarrooster 

Het jaarrooster 2023-2024 wordt morgen met de ouders gedeeld.  

- Directievergadering onderwerpen: 

Op Filios niveau wordt het gesprek gevoerd of de rol van de IB-er als 
kwaliteitscoördinator past bij de stichting.  
 
Er zijn twee directeuren naar IJsland geweest op studiereis.  

Er zit een verschil tussen hoe Novum en Filios omgaan met het regelen van 

de formatie. Er wordt gekeken hoe dat in de toekomst geregeld zal  moeten 

worden. Ze willen meer regie geven aan de scholen.  

De kleutergroepen gaan oplopen tot 35. Daar is binnenkort een gesprek met 

de bestuurders over. We hadden vorig jaar besproken dat een instroomgroep 

nodig zou zijn. Dit hoort bij het bestuur aangegeven te zijn bij de 

formatiegesprekken. Blijkbaar is dit niet gebeurd. Tijdens het gesprek wordt 

deze optie nogmaals geopperd. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er personeel 

voor is.  

- Begroting  

De begroting is vastgesteld. We hebben er samen over gesproken. 

 - Kindertuin 

De school en Kindertuin hebben de intentie uitgesproken om een kindcentrum 

voor kinderen van 0-12 jaar te willen creëren. De ruimte is in het gebouw 

aanwezig. Voor de besluitvorming volgt overleg met de gemeente. 

 



- werkdrukmiddelen 2023-2024 

De pmr beslist met het team samen hoe de werkdrukmiddelen worden 

ingezet. Ze zitten tegenwoordig in de lumpsum. De pmr gaat dit inplannen.  

 - 1e gesprek koersplan 2023-2028 

Jeanne wil graag ouders meer te betrekken bij het opstellen van het 

koersplan. Het is een goed plan om een ouderavond te plannen waar mensen 

op een interactieve manier hun bijdrage bij kunnen leveren op verschillende 

onderdelen van het koersplan.  

- Opvolging teamleider MT 
In het team is het niet duidelijk hoe de taakinvulling van Noortje opgevolgd 
gaat worden. Op MT-niveau blijft het bij twee personen. Jeanne en Marion 
hebben uitbreiding van uren en kunnen de taken prima samen verdelen. 
Op leerkrachtniveau hebben we al extra ondersteuning door Fenna en Esma. 
Jeanne gaat dit met het team bespreken, zodat hier duidelijkheid over is. 

 

- Vacature nieuwe directeur 
Het bestuur heeft ervoor gekozen om nu nog geen nieuwe directeur in te 
zetten voor 't Palet om de rust die er nu is te behouden. Binnenkort volgt een 
gesprek over de voortgang m.b.t een nieuwe directeur. Jeanne deelt dit met 
het team en de MR.  

 

 - Activiteitenplan basisvaardigheden 

Het bestuur heeft voor alle scholen van Filios een aanvraag gedaan voor 

basissubsidie voor de verbetering van basisvaardigheden. ’t Palet is hiervoor 

ingeloot. De middelen moeten voor 31 januari 2024 besteed zijn. De vijf 

scholen die ingeloot zijn hebben samen een activiteitenplan gemaakt. Op 

school is het met de IB-er en de teamleider besproken en nog uitgewerkt.  

We bespreken het plan. We geven onze goedkeuring aan het plan.  

 

5. Rondvraag 

 Silvia: kunnen we de volgende keer de verkiezing bespreken voor pmr? 

 Ilona: komen er, nu Corona wat meer op de achtergrond, weer 

informatieavonden aan het begin van het jaar? Ouders missen informatie op 

deze manier. → Het is goed om erop te blijven letten dat (nieuwe) ouders 

informatie kunnen missen. Ook de inloopochtenden kunnen meer aandacht 

krijgen, via bv een bericht vanuit school op social schools.  

 

6. Sluiting 

Volgende vergadering is 20 maart om 19:00u. 

 


