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Inleiding 

In dit jaarverslag legt de medezeggenschapsraad van basisschool Het Palet verantwoording af over 

de activiteiten die zij heeft ondernomen en de resultaten die zij heeft geboekt in het schooljaar 2020-

2021. Deze verantwoording wordt geschreven voor personeelsleden en ouders. Het verslag is 

openbaar en zal net als de notulen van de vergaderingen van de MR op de website van basisschool 

Het Palet geplaatst worden. 

 

De MR heeft instemmings- en adviesrecht (welk recht is afhankelijk van welk onderwerp het betreft). 

Dit houdt in dat de MR de schoolleiding adviseert en na overleg instemming verleent of onthoudt aan 

voorstellen van de schoolleiding. In dit jaarverslag informeren wij u over de diverse zaken en plannen 

die het afgelopen schooljaar op onze agenda stonden. We houden ons aanbevolen voor eventuele 

vragen en/of opmerkingen. 

 

Samenstelling van de MR 

De MR bestaat uit acht leden: vier vertegenwoordigers namens de leerkrachten van basisschool Het 

Palet (personeelsgeleding) en vier vertegenwoordigers namens de ouders (oudergeleding). 

Voor het schooljaar 2020-2021 was de samenstelling als volgt: 

 

Personeelsgeleding Zittingsperiode 

1. Roline Huiskamp (secretaris) 01/08/2019-heden 

2. Loes Geurts 01/11/2019-heden 

3. Carla Vermeulen 01/11/2019 - 01/11/2021 

4. Lidwine Dulk 23/11/2020 - heden 

Oudergeleding Zittingsperiode 

1. Lonneke Ploum (voorzitter) 04/11/2019 - heden 

2. Mirthe Geerts 13/01/2020 - heden 

3. Eefje Groener 23/11/2020 – 23/09/2021 

4. Martien van Bavel 23/11/2020 - heden 

 

In schooljaar 2020-2021 hebben twee nieuwe ouders zitting genomen in de MR, Eefje Groener en 

Martien van Bavel. Op het moment dat zij zich kandidaat stelden waren er in totaal drie kandidaten 

voor twee plaatsen waardoor verkiezingen nodig waren. Martien en Eefje zijn gekozen door de 

ouders van het Palet.  

In schooljaar 2020-2021 is er een nieuwe leerkracht gestart in de personeelsgeleding, Lidwine Dulk. 

Roline Huiskamp was de secretaris van de MR in schooljaar 2020-2021, Lonneke Ploum was de 

voorzitter.  

 

Vergaderdata 

In schooljaar 2020-2021 heeft de MR acht keer vergaderd. Zie de tabel hieronder voor de 

vergaderdata. Alle vergaderingen in dit schooljaar hebben digitaal plaatsgevonden als gevolg van 

Covid-19.  

 

Vergaderdata 

21 september 2020 

23 november 2020 

14 december 2020 



           Jaarverslag MR 2020-2021 
 

Jaarverslag 2020-2021 MR bs. Het Palet  

 
 

25 januari 2021 

1 maart 2021  

12 april 2021  

31 mei 2021  

12 juli 2021  

 

Deskundigheid 

In het algemeen kan gesteld worden dat de leden van de MR goed op de hoogte zijn van hun taken 

(wat moet, mag en kan een MR). Om de deskundigheid van de MR te waarborgen heeft de voltallige 

MR in haar nieuwe samenstelling in najaar 2020 deelgenomen aan een MR basistraining van CNV. 

Deze training heeft de MR geprofessionaliseerd wat betreft regelgeving, rol van de MR en heeft 

gemaakt dat de MR begin schooljaar 2020 goed voorbereid op weg kon. De training heeft de MR 

tevens bewust gemaakt van het belang van een activiteitenplan, iets wat de MR vervolgens in 

schooljaar 2020-2021 heeft opgepakt. Naast het volgen van de basistraining heeft de MR tevens haar 

partnerschap met de CNV verlengd waardoor de MR maandelijks gevoed wordt door een nieuwbrief 

van de CNV en op de hoogte blijft van relevante trainingen voor de MR. Daarnaast geeft het 

partnerschap recht op een x aantal uren ‘hulp op afstand’.  

In schooljaar 2021-2022 wil de MR haar deskundigheid graag verder uitbreiden door onder 

begeleiding van de CNV aan de slag te gaan met het voeren van een ambitiegesprek met de directie 

van de basisschool. Bovendien wil de MR graag dat ieder nieuw lid van de MR kort na start ook de 

MR basistraining volgt zodat ieder lid van de MR vanuit een zelfde kennisbasis vertrekt.  

 

Samenwerking met de directie 

De taak van de MR is de belangen van personeel en ouders te behartigen bij de vorming of bij de 

uitvoering van het (onderwijs)beleid door de directie van het Palet. Dit is een continu proces van 

wederzijds respect en vertrouwen.  

In schooljaar 2020-2021 heeft de MR constructief en prettig samen gewerkt met de directie. De 

voorzitter van de MR en de directeur hebben korte lijnen en weten elkaar goed te vinden indien 

nodig. Binnen deze constructieve samenwerking heeft de MR zich indien nodig stevig en kritisch 

opgesteld. De voorzitter en de directeur hebben voor iedere MR vergadering een 

voorbereidingsmoment waarop zij samen de agenda (deels) bepalen. 

De directeur draagt zorg voor het aanleveren van de stukken aan de MR en was afgelopen schooljaar 

bij iedere vergadering een deel aanwezig. Bij het aanleveren van de stukken zijn de eerste stappen 

gezet wat betreft een heldere introductie aangaande het doel van het stuk en het recht dat de MR 

heeft op het betreffende onderwerp. Streven is om hier in schooljaar 2021-2022 in te groeien zodat 

efficiënter vergaderen mogelijk wordt. De leden van de MR zorgen dat zij goed voorbereid 

deelnemen aan de vergadering. 

 
Besproken onderwerpen 

De speerpunten die de MR formuleerde voor schooljaar 2020/2021 staan in onderstaande tabel, met 

daarbij een beschrijving van het beoogde doel en de resultaten die Het Palet i.s.m. de MR boekte op 

deze punten. Ook is in onderstaande tabel te lezen wat, naast de speerpunten, nog meer onderwerp 

van de vergaderingen is geweest.  
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Speerpunt MR ’20-‘21 Doel Behaalde resultaten 

Gezonde school Het bereiken van een eenduidig 

gezond traktatiebeleid. 

De school heeft besloten niet langer te werken met 

een losse projectgroep ‘gezonde school’ maar om 

het thema te koppelen aan wereld oriëntatie 

waardoor het onderwerp geïntegreerd kan worden 

in de klas. Verder is dit onderwerp slechts in de zijlijn 

aan bod gekomen, de MR heeft het onderwerp om 

die reden weer in haar activiteitenplan voor 

schooljaar ’21-’22 opgenomen. 

 

Educatief partnerschap, met 

name Rapportfolio 

Leesbaar rapportfolio en 

grotere ouder tevredenheid 

Er is een verbetering wat betreft het duidelijker 

maken van de leerlijnen. Daarnaast wil school 

leerlingen meer eigenaar laten worden van 

rapportfolio, hen in rapportfolio laten vertellen over 

hun ontwikkeling zodat de ontwikkeling voor ouders 

zichtbaar wordt. 

Dit blijft ook in schooljaar ’21-’22 nog een 

aandachtspunt voor de MR. 

Formatie en mobiliteit Duidelijkheid omtrent de 

beleidsstukken over formatie en 

mobiliteit voor de leerkrachten 

en de MR van basisschool het 

Palet 

Het formatieplan behoeft redelijk wat uitleg en is op 

zichzelf staand niet makkelijk te interpreteren. 

Echter, met toelichting is het duidelijk geworden en 

heeft de MR ingestemd. 

Huisvesting Voortgang nieuwbouw 

monitoren 

De school weet inmiddels dat ze nog niet aan de 

beurt is voor nieuwbouw en heeft daarom afgelopen 

schooljaar onderhoud gepleegd (zie hieronder). 

Onderhoud  Vinger aan de pols houden 

m.b.t. 

onderhoudswerkzaamheden en 

binnenklimaat 

In schooljaar ’19-’20 was er reeds veel onderhoud 

gepleegd doordat een deel van het 

meerjarenonderhoudsplan versneld werd 

uitgevoerd. In de zomervakantie voor aanvang 

schooljaar ’20-’21 is er nieuw meubilair gekomen en 

hebben de klassen nieuwe vloeren gekregen. De 

school oogt en is fris en eigentijdser geworden met 

dit nieuwe meubilair.  

De binnenklimaatmeting was in november 2020 

goed. 

Visie van de school  We hebben dit onderwerp geraakt op de momenten 

dat we spraken over de schoolgids, 

combinatieklassen en het SOP. Maar als gevolg van 

covid-19 hebben we hier met elkaar nog niet 

uitvoerig over gesproken. De MR heeft dit 

onderwerp opgenomen in het activiteitenplan voor 

schooljaar ’21-’22. 

MR basisstraining De MR basistraining van CNV 

volgen en daarmee kennis op 

peil houden 

De MR heeft de cursus gevolgd en zelf 

vervolgstappen gezet in haar professionalisering in 

o.a. de vorm van het maken van een activiteitenplan 
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en het plannen van een Ambitiegesprek (schooljaar 

’21-’22 op de agenda). 

Overige onderwerpen ’20-

‘21 

 Beschrijving 

Covid-19  Een onderwerp dat net als vorig jaar ook afgelopen 

schooljaar heeft gedomineerd is Covid-19, het 

corona virus. Het begon met een spanning om 

zieken / leerkrachten die mogelijk zouden uitvallen. 

In schooljaar ’20-’21 hadden we te maken met de 

tweede lockdown waarin vanaf 15 december 2020 

tot en met 7 februari 2021 de scholen werden 

gesloten en er overgegaan werd op noodopvang en 

thuisonderwijs.  

 

School heeft het thuisonderwijs goed onder 

controle. Ten opzichte van de eerste scholensluiting 

in het voorjaar van 2020, is er meer structuur en zijn 

er meer contactmomenten voor leerlingen.  

 

School stelt ‘coronascenario’s’ voor situaties waarin 

leerkrachten en/of leerlingen besmet raken. De MR 

stemt in met de opgestelde scenario’s. De MR is 

steeds geïnformeerd rondom de praktische keuzes, 

bijvoorbeeld mbt de regels rondom de school. 

Vanwege de impact op de schooltijden heeft de MR 

mogen instemmen met het ‘opsplitsen’ van de 

school in twee openingstijden om de drukte te 

verminderen.  

 

Als gevolg van Covid-19 wordt er in het beleid 

advisering groep 7 een tijdelijke wijziging 

voorgesteld (de entreetoets wordt afgenomen i.p.v. 

de E-meting) waarmee de MR instemt. 

Sint&Piet  Met ingang van schooljaar 2021 gaat het Palet 

werken met roetveeg pieten in plaats van zwarte 

pieten. De MR heeft ingestemd met dit voorstel van 

school. 

Organogram De directie deelde in schooljaar 

’19-‘20 het nieuwe organogram 

van school met de MR. Er zal 

gewerkt gaan worden met twee 

unit coördinatoren. Deze 

werkwijze zal geëvalueerd 

worden met het team en ook 

met de MR (halverwege het jaar 

en einde jaar). 

De nieuwe werkwijze met twee unit coördinatoren is 

volgens plan geëvalueerd, maar op basis van weinig 

respons. Als gevolg van Covid-19 (en de scholen 

sluiting) is de nieuwe werkwijze met twee unit 

coördinatoren nog niet zo uit de verf gekomen als 

bedacht. Er is eerst meer praktijkervaring nodig, als 

men er meer over kan zeggen wordt er nog eens 

geëvalueerd. De werkwijze wordt in 2021 op verzoek 

van de MR opnieuw geëvalueerd.  

Combinatieklas 4/5  De voortgang van de combinatieklas 4/5 is in 

schooljaar ’20-’21 geëvalueerd. Een samenvatting 
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van de evaluatiegegevens is ook met ouders 

gedeeld. Het gaat goed met de (leerlingen in de) 

combinatieklas. 

Samenstelling groepen 7  In schooljaar ’20-’21 is onrust ontstaan onder ouders 

doordat de twee klassen die groep zes vormen 

‘gehusseld’ worden en dus in het nieuwe schooljaar 

in een andere samenstelling verder gaan. Aspecten 

als dynamiek in de groepen, zorgzwaarte, type 

leerlingen heeft school hiertoe doen besluiten. De 

onrust rondom dit besluit is ontstaan doordat de 

ouders niet goed meegenomen zijn in dit proces, de 

communicatie had beter gekund. Ook de MR was 

niet geïnformeerd over het besluit. De MR verzocht 

de school tot een extra vergadering en heeft de 

directie hierop aangesproken. De school organiseert 

twee (digitale) informatiebijeenkomsten voor de 

ouders van de groepen zes om het besluit en het 

proces toe te lichten en ouders te woord te kunnen 

staan. Het besluit blijft vaststaan, van het proces is 

geleerd.  

Jaarplan  Het jaarplan van ’19-’20 is geëvalueerd. Het 

verhogen van het eindniveau van spelling en 

rekenen is een aandachtspunt gebleken. De lagere 

niveaus gaan goed, zij halen het landelijk 

gemiddelde. Bij de hogere niveaus is dat niet het 

geval en dat wil school graag verbeteren. Acties die 

hierop zijn ondernomen: 

- Didactiek van taal/spelling is versterkt 

- Bij rekenen zal er extra aandacht zijn voor 

hoe iets aangeboden wordt en 

automatiseren in groep 3-4-5. 

Een ander speerpunt voor jaarplan ’21-’22 is meer 

activerende didactiek, meer bewegend leren & meer 

buiten leren. 

 

De MR heeft ingestemd met het jaarplan van ’21-

’22. 

De week van groep 8  Het Palet wil met ingang van schooljaar ’21-’22 

voortaan een ‘week van groep 8’ organiseren in 

plaats van een afscheidskamp van groep 8.  

Als gevolg van Covid-19 is deze week ontstaan en de 

week is door leerlingen, ouders en leerkrachten heel 

goed geëvalueerd. Bovendien past de week van 

groep 8 ook beter bij het speerpunt inclusiviteit dan 

het kamp (alle leerlingen kunnen hier gemakkelijk 

aan meedoen doordat de activiteiten in en rondom 

school zijn en het ook maar 1 overnachting op school 
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betreft in plaats van meerdere overnachtingen 

elders). De MR heeft ingestemd met het voorstel ‘de 

week van groep 8’. 

SchoolOndersteuningsProfiel 

(SOP) 

 In een SOP presenteren scholen hun onderwijs en 

ondersteuningsaanbod. Op basis van een SOP 

kunnen ouders van leerlingen met speciale 

onderwijs- en ondersteuningsbehoeften een keuze 

maken voor de meest passende school. In het SOP 

van het Palet is te lezen dat de school zich profileert 

op meer- en hoogbegaafdenonderwijs. 

De MR heeft ingestemd met het SOP van het Palet. 

Nationaal Programma 

Onderwijs, NPO gelden 

 Vanaf schooljaar ’21-’22 is er door het ministerie 

extra geld beschikbaar gesteld om door corona 

opgelopen achterstanden in te lopen. Om hiervoor 

in aanmerking te komen heeft school een scan 

ingevuld om de situatie van het Palet goed in beeld 

te krijgen. Voor het Palet geldt dat de coronatijd een 

wissel getrokken heeft op technische en sociale 

vaardigheden. De kern van het plan van het Palet is 

dan ook om de extra gelden te gebruiken voor meer 

handen in de klas zodat in kleinere groepen gewerkt 

kan worden aan technische vaardigheden en 

kinderen van elkaar kunnen leren. 

Schoolgids  De schoolgids is aangepakt door school en is 

verbeterd op leesbaarheid en is kernachtiger 

geworden. De gids bevat de informatie die ouders 

daarin willen lezen. De MR heeft ingestemd met de 

schoolgids. Naar aanleiding van de vernieuwde 

schoolgids heeft de MR ook aandacht gevraagd voor 

de website van de school. In technische zin is er een 

nieuwe website, de content van de website moet 

nog herzien worden. 

 
De MR heeft in het schooljaar 2020-2021 advies en/of instemming gegeven op: 

1. Formatieplan 

2. Jaarplan 

3. Wijzigingen Sint&Piet beleid 

4. Begroting 

5. ‘De week van groep 8’ 

6. Vakantierooster 

7. Zogenaamde ‘corona scenario’s’ 

8. Tijdelijke wijziging openingstijden ivm Covid-19 

9. Tijdelijke wijzigingen in beleid advisering groep 7 (a.g.v. Covid-19) 

10. Schooltijden (a.g.v. Covid-19) 

11. Plan NPO gelden 

12. SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) 

13. Schoolgids 

14. Aangepast medezeggenschapsstatuut en MR reglement 


