
MR vergadering 
NOTULEN DATUM 22 MEI 2017 20:00 SCHOOL 

 

TYPE VERGADERING MR-vergadering schooljaar 2016-2017 

NOTULIST Mieke Vermeltfoort 

VOORZITTER Ronald van Hastenberg 

AANWEZIG Ad v Kester, Ronald v Hastenberg, Gemma v Kaathoven, Ruth vd Pol, 

AFWEZIG Bo Bok, Edwin Kemps 

 

Agendapunten 

 AGENDAPUNT 1 RONALD 

ONDERWERP Opening en vaststellen agenda 

NOTITIE Ronald bespreekt agendapunten. Er wordt niets veranderd of toegevoegd. 

 

 AGENDAPUNT 2 
RONALD 

ONDERWERP Mededelingen en ingekomen/uitgaande stukken 

NOTITIE Er hebben zich twee ouders aangemeld als mogelijk OPR-lid.  

   

  AGENDAPUNT 3 RUTH 

ONDERWERP Ruth informeert ons over 

NOTITIE 

A) groepsindeling 
 
Leerlingenaantal loopt terug en daardoor ook de formatie: dit is één groep minder komend schooljaar. 
Geen gedwongen mobiliteit door natuurlijke afvloeiing en collega’s die minder uren gaan maken. De pijn 
in de formatie zit in de onderbouw: 1-2-3. Na gedegen overleg en bekijken van mogelijkheden is besloten 
tot het maken van een groep 2-3. Dit vereist een gedegen visie. Er zal o.a. extern naar deskundige 
begeleiding gezocht gaan worden. Ook voor de parallelgroepen 2 en 3 zal dit aanpassingen vergen. De MR 
geeft aan dat ouders meerdere keren aangegeven hebben ontevreden/ongelukkig te zijn als hun kind in 
een combinatieklas komt. Wat een combi 2/3 de komende jaren voor gevolgen heeft is nu nog niet in te 
schatten. E.e.a. wordt op de studiedag van 6 juni verder uitgewerkt . Tot de kerst zijn de leerkrachten van 
2/3 op woensdag samen in de groep. Daarna is er ambulante begeleiding voor deze combi. 
De OPR geeft aan dat de communicatie naar de ouders zorgvuldig moet gebeuren. Openheid en 
duidelijkheid als belangrijkste reden. 
 
B) zelfevaluatie midden (maart/april) 
 
Er wordt op steeds meer manieren gewerkt aan het borgen van de kwaliteit van het onderwijs. Novum 
heeft daar verschillende instrumenten voor, o.a. de zelfevaluatie. In deze zelfevaluatie staat te lezen hoe 
’t Palet scoort t.o.v. het landelijk gemiddelde; kinderen met dezelfde achtergrond.  Deze data worden 
intensief bestudeerd om o.a. de groepsplannen relevante inhoud te kunnen geven. 
 
C) Stand van zaken: 
 
    Eindcito 
    We hebben met de eindtoets niet het landelijk gemiddelde gehaald. Dit is een grote zorg en het is 
onlogisch, gezien de mogelijkheden van de leerlingen. Dit heeft al geresulteerd in een tweetal plannen: 
‘Het streven van groep 7’ en “op volle kracht in groep 8” 
     
    Schoolgids 
Wordt aan gewerkt. Het Novumstuk ligt bij de GMR. Wordt vervolgd. 
 
    Jaarplannen 
De directeuren willen de focus leggen op ‘de goede dingen goed doen’. Wordt nog verder uitgewerkt.  
 



    Continurooster  
Het draaiboek wordt steeds meer gevuld. In de personeelskamer hangen grote vellen waarop de 
teamleden hun mening/advies kunnen geven. Ook de kinderklankbordgroep heeft voor input gezorgd.  
Het voorstel voor de pauzeregeling i.v.m. dit continurooster wordt aangeboden. De OPR moet hiermee 
instemmen. Elk teamlid heeft zijn persoonlijke voorkeuren aan kunnen geven. Elk jaar wordt er 
geëvalueerd en kunnen leerkrachten aangeven wat de persoonlijke wensen zijn.  
 
Ruth geeft de MR de planning van het aanbieden van de verschillende beleidsstukken. De schoolplannen 
komen aan bod in de eerste vergadering van de MR van het nieuwe schooljaar. 
 
Ronald vermeldt dat er twee nieuwe PMR-leden gezocht moeten worden. De OPR heeft één nieuw lid 
nodig. 
 

 
 

Pauze  
 
 

 AGENDAPUNT 5 RIANNE 

ONDERWERP Notulen vorige vergadering 

 Rianne past de notulen aan. 

 

 

 AGENDAPUNT 6 ALLEN 

ONDERWERP Groepsindeling  

NOTITIE De PMR stemt in met het voorstel van de groepsindeling van volgend schooljaar. 

 

 
 

 AGENDAPUNT 7 
RONALD 

ONDERWERP MR verkiezingen 

NOTITIE 

De MR verstuurt een brief aan het team met daarin een oproep voor twee nieuwe PMR-leden. Reacties 
worden binnen twee weken na datum brief verwacht. 
Voor de OPR worden verkiezingen uitgeschreven. De ouders krijgen informatie van de kandidaten en een 
officieel stemformulier, dat ingeleverd moet worden bij de leerkrachten. Ad verzamelt de stemformulieren. 

 

 AGENDAPUNT 8 MIEKE 

ONDERWERP Continurooster  

NOTITIE Het voorstel is bekeken: de PMR stemt in met het voorstel over de pauze en ruste en werktijden regeling.  

 
 

 AGENDAPUNT 9 RIANNE 

ONDERWERP Leesstuk geld passend onderwijs 

NOTITIE Gezien de tijd schuiven we dit door naar de volgende vergadering. 

 

 AGENDAPUNT 10 GEMMA 

ONDERWERP GMR 

NOTITIE 
Gemma praat ons bij over de laatste ontwikkelingen (zie notulen GMR).  
Er is een vergadering gepland van de GMR met de Raad van Toezicht op 21 juni a.s. 

 

 AGENDAPUNT 11 ALLEN 



ONDERWERP Ingebracht door team en/of ouders 

NOTITIE Nee. 

 

 AGENDAPUNT 12 GEMMA 

ONDERWERP Wat koppelen we terug? 

NOTITIE 

Groepsindeling en pauze en rusttijden: toetstemming 
Twee kandidaatstellingen voor de OMR. PMR wordt geïnformeerd en worden uitgenodigd zich kandidaat te 
stellen. 
 

 
 

 AGENDAPUNT 13  

ONDERWERP Rondvraag  

NOTITIE Geen punten ter bespreking. 

 
 

 AGENDAPUNT 14  

ONDERWERP Terugblik en sluiting 

NOTITIE  

 
 
 
 
 
  



 
 

NR. ACTIEPUNT VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM VOORTGANG STATUS 

161010-2 Bo maakt logo definitief Bo 
22-05-2017 

  

161010-4 
Bekijken of er interessante tijdschriften 
zijn gerelateerd aan medezeggenschap 

Rianne 22-02-2017  
 

161129.1 
Leesstuk (gender) onder de aandacht 
brengen bij het team 

Mieke  22-02-2017  
afsluiten 

170208.1 
Cursus aanvragen bij CNVO Bo   

 

 Brief naar ouders verkiezing 
oudergeledeing 

   
afsluiten 

 Leesstuk financiële verdeling passend 
onderwijs op dropbox zetten 

   
afsluiten 

170522.1 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

  


