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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 2021-

2022. 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 2021-2022 was de samenstelling als volgt: 

 

Personeelsgeleding Zittingsperiode 

1. Roline Huiskamp  01/11/2019-heden 

2. Loes Geurts (secretaris) 01/11/2019-heden 

3. Lidwine Dulk 01/11/2020 - heden 

4. Dionne Post 01/11/2021 - heden 

Oudergeleding Zittingsperiode 

1. Lonneke Ploum (voorzitter) 01/11/2019 - heden 

2. Mirthe Geerts 01/11/2019 - heden 

3. Martien van Bavel 01/11/2020 - heden 

4. Dirk Essing 01/11/2020 - heden 

 

In schooljaar 2021-2022 is Dirk Essing de oudergelding van de MR komen versterken. Op het moment 

dat hij zich kandidaat stelde waren er in totaal twee kandidaten voor één plaats waardoor 

verkiezingen nodig waren. Dirk is gekozen door de ouders van het Palet.  

In schooljaar 2021-2022 is er een nieuwe leerkracht gestart in de personeelsgeleding, Dionne Post. 

Ook bij de leerkrachten waren er dat jaar twee kandidaten. Dionne is gekozen door de 

lerarenpopulatie van het Palet. Loes Geurts was de secretaris van de MR in schooljaar 2021-2022, 

Lonneke Ploum was de voorzitter.  

 

Vergaderdata 

In schooljaar 2021-2022 is de MR 7 keer bij elkaar gekomen. Zie de tabel hieronder voor de 

vergaderdata. Het eerste deel van de vergaderingen in dit schooljaar heeft digitaal plaatsgevonden 

als gevolg van Covid-19. Vanaf 14 maart vond het overleg weer op school plaats. 

 

Vergaderdata 

27 september 2021 

13 oktober 2021            Training Ambitiegesprek 

15 november 2021        Deels reguliere vergadering, deels Ambitiegesprek 
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17 januari 2022 

14 maart 2022 

23 mei 2022 

11 juli 2022 

 

Deskundigheid 

In schooljaar 2021-2022 heeft de voltallige MR onder begeleiding van de CNV een training gevolgd in 

het voeren van een ambitiegesprek met de directie van de basisschool. Na de training heeft het 

ambitiegesprek daadwerkelijk plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een vijftal gezamenlijke 

ambities waar de MR speerpunt van heeft gemaakt (zie voor meer informatie ‘overzicht van de 

belangrijkste agendapunten’ verderop in dit verslag).   

Het nieuwe OG lid en het nieuwe PG lid hebben de MR basiscursus gevolgd.  

2 PG leden hebben op 22 maart een verdiepende MR training gevolgd vanuit Signum. 

 

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 2021-2022 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. 

 

Reflectie en vooruitblik 

De MR heeft, mede ingegeven door het Ambitiegesprek, dit jaar ‘anders’ willen vergaderen dan de 

jaren ervoor. De belangrijkste conclusie was dat we liever minder onderwerpen echt goed 

bespreken, dan een hoop onderwerpen slechts ‘aanraken’. De belangrijkste poging die we hiertoe 

ondernomen hebben is het voeren van het ambitiegesprek waarin we met elkaar kwamen tot 5 

gezamenlijke ambities. We hebben gepoogd die ambities de MR agenda te laten bepalen en we 

wilden wat meer weg blijven van de waan van de dag.  

We hebben afgelopen jaar gemerkt dat dit best een uitdaging was. We zochten naar op welke wijze 

de ambities goed te agenderen / goed aan te pakken en naar wie (school en MR) welke rol kan 

pakken t.a.v. de geformuleerde ambities.  

Komend jaar willen we een aantal zaken graag anders doen. We willen er alert op zijn onszelf niet te 

laten verleiden om op de inhoud te gaan zitten maar echt op het “mede zeggen”. Om dit goed te 

kunnen doen willen we duidelijk vooraf afspreken wat de toetsingscriteria zijn voor bepaalde 

projecten, zodat we ook tijdens de uitvoering daarvan op samen overeengekomen criteria de 

voortgang kunnen monitoren. De voortgang monitoren willen we op een wat meer 

gestandaardiseerde manier doen, zodat de vrijblijvendheid er wat meer af gaat en wederzijds de 

verwachtingen duidelijk zijn. Dat zal het ook makkelijker maken om weer terug te rapporteren naar 

de achterban.  
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Overzicht van de belangrijkste agendapunten van schooljaar 2021/2022 

 

Dit jaarverslag wordt afgesloten met een overzicht van de 5 gezamenlijk geformuleerde ambities. Je 

ziet ze in de tabel hieronder in de linker kolom. In de middelste kolom is te lezen waar we, per 

ambitie, dan precies naar streven. Tot slot is in de rechterkolom te lezen wat er afgelopen jaar reeds 

bereikt is / gespeeld heeft ten aanzien van de ambities.   

 

Ambitie Doel Behaalde resultaten in schooljaar 

‘21/’22 

Huisvesting en onderhoud • Continue kwalitatief goede leer- en 

werkomgeving (veiligheid, hygiëne, 

klimaat) 

• Voldoende ruimte voor alle kinderen, alle 

klassen 

• Leeromgeving en meubilair passend bij / 

ondersteunend aan de visie 

• Buitenruimte passend bij de visie van de 

school / behoefte van leerlingen en 

leerkrachten 

• Bewegend leren 

• Er is een extra locatie 

geopend, groep 7 en 8 van 

het Palet start met ingang 

van schooljaar 2022/2023 

in een nabij gelegen 

schoolgebouw, genaamd 

‘De Kwast’. 

• Er is subsidie aangevraagd 

om de schoolpleinen 

groener te maken. 

Kinderen, ouders en 

leerkrachten mogen 

meedenken over het 

nieuwe schoolplein.  

Educatief Partnerschap • Gezamenlijk beeld; wat is het? Waar 

streven we naar? Waarom willen we dit? 

Wanneer gaan we wat bereiken? 

• Het concreet maken van de contacten 

tussen school en ouders (via rapportfolio, 

tienminuten gesprekken, parro, mail) 

• Inhoudelijk speerpunt: goed leesbaar 

rapportfolio, oudertevredenheid over 

rapportfolio 

 

Visie van de school 
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Welbevinden van kinderen Welbevinden in leren betekent dat leraren de 
opdracht hebben in een actieve stand te staan om 
kinderen te 
helpen/steunen/uitdagen/begeleiden/leiden zodat 
zij blij/tevreden/trots/moe/voldaan kunnen 
merken dat ze leren en ontwikkelen.  
 
Voor hen is dit de weg van brede ontwikkeling en 
voor ons als Palet de weg naar passende 
opbrengsten op alle gebieden. 
 
Startvraag is: wie zijn onze kinderen? Waar komen 
ze vandaan? Wat brengen ze mee? Wat hebben ze 
nodig? Onderwijs Bij alles wat we doen zullen we 
vragen moeten stellen aan elkaar en aan onszelf. 
  
Onze visie heeft aanscherping nodig om dit te 
bereiken. Zijn dit onze kernkwaliteiten? Zijn onze 
kernwaarden zichtbaar? 

 

 

Leeropbrengsten (zie hierboven, welbevinden van kinderen is 

voorwaardelijk voor leeropbengsten, deze laatste 

twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden) 

• Het Palet is met een 

nieuwe taalmethode gaan 

werken 

• Het Palet is met een 

nieuwe rekenmethode 

gaan werken ten behoeve 

van het verhogen van de 

eindstreefnormen 

• De werkgroep onderzoek 

doet een onderzoek naar 

leesmotivatie 

• Uit de flyer 

onderwijsopbrengsten 

bleek de eindopbrengst 

onder de norm te zijn, het 

Palet schreef hiervoor een 

verbeterplan en zette 

herstel reeds in 

 

Overige besproken onderwerpen in schooljaar ’21 / ’22 (niet expliciet behorend bij een van de 

ambities) 

 

- Het ziekteverzuim is hoog in het team van het Palet. Het wordt daarom een jaarlijks 

terugkerend agendapunt en bij bijzonderheden informeert de directie de MR extra. 
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De MR heeft in het schooljaar 2020-2021 advies en/of instemming gegeven op: 
1. Vakantie rooster (11 april) 

2. Formatiebegroting (11 april) 

3. Schoolgids (11 juli) 

4. Route advisering PO – VO (11 juli) 

5. Verhoging ouderbijdrage (11 juli) 

 


