NOTULEN MR 2017-2018
Aanwezig:
Corné van Asten (Voorzitter)
Tanja Beks
Machteld Ellen-Rijvers
Gialt Huininga
Monique Burhenne (Notulist & Secretaris)
Marga van de Koevering
Leontine van Veghel
Dominique de Vries

Afwezig:

Datum/tijd: maandag 20 november 2017 19.30 – 21.30 uur
19.30 Opening
Mededelingen:
>De voorzitter opent de vergadering. Er is een speciaal welkom voor Dominique de Vries, die
de MR komt versterken vanuit het personeel.
>Voorzitter bedankt Gialt voor concept Jaarplan: binnen twee weken hierop schriftelijk naar
Gialt. Volgende vergadering definitief stellen.
Mail Marc over recente ontwikkelingen en terugblik n.a.v. de vorige MR-vergadering
>Gialt licht het gesprek met Marc m.b.t. het binnenklimaat toe. Marc heeft goede visie en
kan zijn visie en investering onderbouwen. MR is akkoord met keuze voor adviesbureau BBA.
>Monique vertelt over de vernieuwde communicatie; 2 x per week een korte briefing
’s ochtends om 08.10 uur bij het koffiezet apparaat bij de hoofdingang. Wekelijkse informatie
per mail.
>Vragen en of opmerkingen m.b.t. quickscan naar Corné
>Vervanging meubilair wordt uitgesteld vanwege procedure Europese aanbesteding.
>Dominique neemt de notulen 28 mei voor haar rekening.
Verslag MR 09-10-2017
- Vaststellen verslag en actielijst
>Notulen actielijst vastgesteld. Voorzitter bedankt Machteld voor de notulen.
- Hygiëne toiletgebruik. Actieplan:
>Voorwaarden in alle toiletruimte moeten eerst op orde zijn.
>Actieweek: in een actie week aandacht vragen bij leerlingen en ouders.
>Ouderraad hierbij betrekken om dit thema op te pakken; gedeelde verantwoordelijkheid.
Machteld wil hier het voortouw in nemen. Neemt contact op met Ouderraad. Tanja geeft aan
te willen assisteren waar nodig.
>Gialt mailt Marc m.b.t. voorwaarden toiletten. (o.a. zeep bij de kleutertoiletten).
Betrokkenheid GMR vanuit het Palet.
- Mail Monique aan het team (dd 8-11) (heeft geen aanmelding opgeleverd)
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- Mail Monique aan MR-verkiezingsplatform ouders (dd 24-10) (heeft geen aanmelding
opgeleverd)
Monique en Corné stellen brief op naar ouders voor deelname GMR. Corné neemt dit ook op
met Marc in volgend gesprek.
Corné beoordeelt Reglement MR en reageert voor 20 december naar Signum.
Laatste ontwikkelingen Educatief Partnerschap vanuit het team
- Leontine deelt ervaringen van de studiedag m.b.t. expeditie basisschool.
Geeft toelichting op de voorkeuren vanuit de units. Huidige kindrapporten worden
vervangen voor een bs Het Palet paspoort. Het team staat open voor
ouder/kind/leerkrachtgesprekken. Start schooljaar 1018-2019. Enkele leerkrachten hebben
behoefte aan scholing. In maart start de vervolg-pilot. Leontine en Janneke en één collega uit
unit 1-2-3 gaan hieraan deelnemen.
Evaluatie informatieavond
- Ouders hebben veel en positief gereageerd.
- Verwarring dat ronde 1 en ronde 3 zouden aansluiten op elkaar
- Tijdsplanning: enkele rondes liepen uit waardoor ouders te laat bij een
workshop aankwamen.
- Opzet/indeling van de markt
- De naam workshop vervangen door presentatie/ informatieronde
- Vragenlijst ouderraad kostte in de rondes veel tijd.
- Logistiek; op sommige hallen was het te druk.
- Input ouders en wijze van communicatie hierover
- Tips en tops vanuit ouders tijdens informatiemarkt terugkoppelen naar ouders
in volgende nieuwsbrief door Corné en Monique
- Gezonde school; gezonde traktaties en hoger doel ook meer bewegen/ spelen
in pauzes. Corné neemt op met Marc.
Stand van zaken vanuit werkgroepen schuift door na volgende vergadering
Jaarverslag / jaarplan MR
Evaluatie jaarplan’16/’17 Palet en jaarplan ‘17/’18
(Vorige vergadering al ontvangen).
> Geen vragen en opmerkingen mb.t. Jaarplan Het Palet
Bespreken concept jaarverslag ‘16/’17 MR opgesteld door Gialt, binnen twee weken
reageren op Gialt.
Jaarplan MR, wat gaan we hier mee doen?
> Corné maakt document in de kerstvakantie voor actieplan/jaarplan voor de MR
20.45 Voortgang ICT door Dominique
> Parro Dominique licht toe, Parnassys en website  easysite
> Mijnrapportfolio MR wil dit graag volgen
21.00 Praktische bespreekpunten MR
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Notulen met iedereen delen
> in de mail vragen om binnen twee weken te reageren.
Nieuwsbrief school
>structurele bijdrage Corné en Monique.
Scholingsbehoefte MR-leden
>De map is aanwezig bij Tanja. Documenten zijn ook gedeeld op dropbox. Voorgaande
bijeenkomst werd als niet prettig ervaren. Dit was ook te wijden aan degene die dit
presenteerde.
Cursus omdenken voor schooljaar 2018-2019
>actiepunt Marc.
Attenties Jubilarissen; geboorte, huwelijk en pensioen (tegoedbon)
> Tanja neemt dit voor haar rekening.
Uitje MR
>Tanja datumprikker en invulling
Afstemming Ouderraad
> actieplan hygiëne en uitnodigen om speerpunten met elkaar te sparren (Machteld)
Rondvraag:
Gialt: Hoe is de 0,5 fte ter compensatie van de nieuwe leerkrachten binnen unit 7-8
ingevuld?
Gialt: Wie informeert school over wegwerkzaamheden en zou dit via school met ouders
gedeeld worden? We vinden dit geen taak voor school.
Gialt: Sollicitatieprocedure tips/verbeterpunten komt volgende vergadering terug?
Gialt: Plofklassen in de media? Wat vinden we hiervan? Numeriek bepaald niet altijd de
zwaarte van groep. Invulling en ondersteuning wordt hier wel op afgestemd. Oppervlakte
school is relatief klein. M.u.v. één groep 3 zijn er geen groepen met >30 leerlingen.

Maandag 20 november 2017

3/4

NOTULEN MR 2017-2018
Actiepunten:
Wie:

Wanneer
af:

Wat: / Status:

Allen

Binnen 2
weken

Schriftelijke reactie op het concept jaarplan naar Gialt

Allen

Binnen 2
weken

Vragen m.b.t de ARBO quickscan naar Corné

Machteld
Gialt

Ouderraad betrekken bij actieplan toilethygiëne.
Voorzitter OR uitnodigen om speerpunten met ons te delen.
Binnen 2
weken

Monique/
Corné

Marc mailen: goedkeuring BBA in te schakelen en
voorwaarden toiletten checken.
Corné en Monique stellen een brief op naar alle ouders m.b.t
deelname GMR. Corné neemt dit ook op met Marc.

Corné

Vóór 20
Controleren Reglement MR
december

Monique/
Corné

Nieuws
brief

Corné

In de volgende nieuwsbrief vanuit de MR een terugkoppeling
geven aan de input van de ouders tijdens de informatiemarkt.
Neemt contact op met Marc over gezonde traktaties en meer
bewegen.
Jaarplan/ actieplan opstellen voor de MR van bs Het Palet

Marc

z.s.m.

01-06-2017: Integraal, afgestemd plan (laten) maken om de
problemen met het binnenklimaar structureel op te lossen.
07-11-2017: voorstel om BBA advies te laten uitbrengen

Marc

20182019

Inplannen teamscholing Cursus omdenken

Tanja
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