
 
 
 
 
 

Activiteitenplan 
 
 

2021 - 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versie 19 oktober 2021 Definitief 
 
Medezeggenschapsraad  
Basisschool Het Palet  
’s-Hertogenbosch 
mr@bshetpalet.nl 



2 
 

Inhoudsopgave 

 
 
1 Inleiding ………………………………………………………………………………………………………………..  3 
2 Doelstellingen van de medezeggenschapsraad …………………………………………………….  3 
3 Functies en werkwijze medezeggenschapsraad …………………………………………………… 5 
 
Bijlage 1 Samenstelling MR, inclusief rooster van aftreden  
Bijlage 2 Jaarkalender  
Bijlage 3 Begroting  

  



3 
 

1 Inleiding 
 
Wij zijn de Medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool Het Palet. Wij adviseren de directie (de 
vertegenwoordiger van het bevoegd gezag) als het gaat over het beleid van de school. Naast 
adviesrecht hebben we ook instemmingsrecht op een aantal onderwerpen. Dit betekent dat de 
directie het beleid pas kan uitvoeren na onze instemming. Dit alles doen we namens het personeel, 
de leerlingen en de ouders. Hierover hebben wij regelmatig vergaderingen. Meer informatie over de 
formele positie van de MR vind je in hoofdstuk 3 en op de site www.infowms.nl.  
 
Het activiteitenplan is ons jaarplan. De MR leden geven hierin aan waar zij vooral aandacht voor 
willen hebben de komende periode en welke activiteiten ze willen ondernemen. Door dit 
activiteitenplan kunnen wij een goede afstemming realiseren tussen de koers van de school en de 
planning van de MR. Dit zorgt dat de MR effectief kan werken, maar informeert ook de directie van 
de school, het personeel, de ouders en eventuele nieuwe MR leden over wat belangrijk gevonden 
wordt door de MR en wat wanneer aan de orde komt.  Tot slot is het activiteitenplan de onderlegger 
waarmee de MR haar begroting verantwoordt.  
 
Onze MR heeft een aantal jaar geen volwaardig activiteitenplan gemaakt. In het schooljaar 2021-
2022 maken we hier een nieuwe start mee. Het is de bedoeling dit plan vervolgens jaarlijks bij te 
stellen, indien nodig. Het activiteitenplan is voor iedereen te vinden op de website van de school.  

 
 

2 De doelstellingen van de medezeggenschapsraad 
 
Invulling van onze rol 
Als MR willen we onze rol vervullen in een open en constructief gesprek met iedereen, waarin ruimte 
en respect is voor verschillende belangen en meningen. We vinden het belangrijk dat te doen vanuit 
het fundament van onze wettelijke rol. We hebben de ambitie stevige, gefundeerde inbreng te 
leveren. Dit willen we doen vanuit een positief-kritische grondhouding, naar de school, de directie én 
onszelf. Daarbij willen we niet alleen reageren maar ook proactief agenderen en inspireren.  
 
Goede communicatie en informatievoorziening van en met de directie 
We willen een goede dialoog voeren met de directie en het prettige contact voortzetten. Daarbij 
helpt het ons als we de kans te krijgen in een vroeg stadium bij vraagstukken betrokken te worden. 
Ook helpt het ons als de directie scherper is in zijn/haar vraagstelling richting de MR en in welke rol 
zij de MR aanspreekt. Hier maken wij afspraken over. Tot slot willen wij onze rol graag pro-actief 
invullen, daarbij helpt het als de visie en missie van de directie en de school helder is, zodat we die 
als MR kunnen verrijken.  
 
Goede communicatie met de achterban 
We willen dat het voor het personeel en ouders duidelijk is waar de MR zich mee bezighoudt en 
welke actuele zaken er spelen. We doen dit door het activiteitenplan van de MR te publiceren op de 
website van de school, zodat iedereen kennis kan nemen van de werkzaamheden van de 
MR. Via nieuwsbrieven na de vergadering houden we de achterban op de hoogte. Daarnaast komen 
het vergaderschema, de agenda en notulen van de MR vergadering ter inzage op school op de 
website. De MR vergaderingen zijn openbaar toegankelijk voor iedereen, dit is ook te lezen op de 
website. Tot slot zijn we zichtbaar en herkenbaar aanwezig op relevante bijeenkomsten.  
 
 
 
 

http://www.infowms.nl/
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De speerpunten en agenda van de MR 
Veel gespreksonderwerpen in de MR houden verband met de jaarlijkse cyclus van de school en het 
jaarplan. Daarnaast zijn er gespreksonderwerpen die de MR zelf wil agenderen, al dan niet voor de 
langere termijn. In onderstaande tabel zijn de speerpunten van de MR voor schooljaar 2021-2022 
beschreven en leest u tevens wat de MR op die onderwerpen hoopt te bereiken. Dit is samen met 
het jaarplan van de school input voor de jaarkalender, waarin gepland wordt wat wanneer besproken 
wordt. Deze is te vinden in bijlage 2.  

 
Speerpunten en aandachtspunten 
MR lange termijn 

Toelichting 

Huisvesting, onderhoud en 
vergroening van het schoolplein 

Het Palet is een groeischool. Dat betekent dat de school alle 
leerlingen moet accepteren, en door de bouw in de omgeving 
loopt de school hierdoor tegen haar maximale capaciteit aan. Vorig 
jaar is door de gemeente en de koepelorganisatie Signum besloten 
dat ver/nieuwbouw niet aan de orde is. Hierna is weer in het 
huidige schoolgebouw geïnvesteerd.  Het meubilair en het 
onderhoud, eventuele tijdelijke ruimte voor acute 
capaciteitsproblemen en vergroening van de buitenruimte zijn 
aspecten waarvan de MR het belangrijk vindt dat er stappen gezet 
worden komend jaar.  

Educatief partnerschap, met name 
Rapportfolio 

Het Palet werkt met educatief partnerschap, de leraar en de 
ouders/verzorgers dragen samen verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van het kind. Aan dit partnerschap kan nog beter 
invulling gegeven worden. Belangrijk hierbij is Rapportfolio, een 
instrument om de ontwikkeling van het kind in beeld te brengen. 
Dit functioneert nog onvoldoende en het wordt nog niet 
voldoende gebruikt om ondersteuning te geven aan dat 
partnerschap. Het moet leesbaarder worden en tot grotere 
oudertevredenheid leiden. We verwachten als MR inzet hierop 
door de school.  

Visie van de school De visie en ambitie van de school, en de uitwerking ervan in het 
jaarplan, vormt nog geen zelfstandig te begrijpen en volledig 
samenhangend geheel. We vinden het als MR belangrijk dat dit 
verder en beter uitgewerkt wort, op een manier die ook voor 
ouders te begrijpen is en die hen weer helpt bij de invulling van het 
educatief partnerschap. Veel onderliggende gesprekspunten, zoals 
bijvoorbeeld combinatieklassen, kunnen hierin meegenomen 
worden. De school is primair aan zet, maar als MR willen we hier 
dit jaar flinke slagen in maken.  
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3 Functies en werkwijze medezeggenschapsraad 
 
De formele positie 
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad op grond van de Wet medezeggenschap op 
scholen. Hierin zijn de rollen, taken en bevoegdheden wettelijk vastgelegd. Op grond van deze wet is 
Signum, waar Het Palet onderdeel van uit maakt, verplicht een medezeggenschapsstatuut vast te 
stellen. In dit statuut wordt positie van de MR formeel geregeld. Ten tweede is iedere school, zo ook 
Het Palet, verplicht om een medezeggenschapsraad verplicht een medezeggenschapsreglement op 
te stellen. Meer procedurele zaken, zoals de samenstelling, de procedures voor het kiezen van 
nieuwe leden en het formele samenspel met de directie (“de vertegenwoordiging van het bevoegd 
gezag”) zijn hierin vastgelegd. Het medezeggenschapsstatuut en -reglement van het Palet zijn te 
vinden op de website. Tot slot, het Palet maakt zoals gezegd onderdeel uit van Signum. Er is een 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor zaken die Het Palet ontstijgen en heel 
Signum aan gaan.  
 
Samenstelling van de MR 
De medezeggenschapsraad bestaat uit een zogenaamde ‘oudergeleding’ en een 
‘personeelsgeleding’. In de oudergeleding zitten vertegenwoordigers van de ouders, gekozen door de 
ouders. In de personeelsgeleding zitten vertegenwoordigers van het, al dan niet onderwijzend, 
personeel, gekozen door het personeel. Beide geledingen bevatten vier leden. Veel zaken worden 
door de gehele MR behandeld, maar sommige zaken zijn alleen voor de oudergeleding of de 
personeelsgeleding. Leden worden benoemd voor drie jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Hoe 
dit precies werkt is vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut en het -reglement. In bijlage 1 vind je 
de huidige samenstelling van de MR en het rooster van aftreden (wanneer een lid herbenoemd of 
vervangen moet worden).  
 
Taakomschrijving voorzitter en secretaris 
De voorzitter (LP) wordt gekozen door MR leden. De voorzitter:  

• Zorgt ervoor dat de MR periodiek vergadert met een actuele agenda. 

• Zorgt voor een evenwichtige agenda voor zowel PG als OG.  

• Belegt waar nodig een bespreking met de directeur over de actuele onderwerpen. 

• Nodigt de directeur uit bij de vergadering indien nodig. 

• Zorgt voor de verspreiding van notulen en stukken tenminste 1 week vóór de volgende 
vergadering. 

• Zit de vergaderingen voor.  

• Vertegenwoordigt de raad naar buiten.  

• Evalueert de werkwijze van de MR en de MR-leden.  
 
De secretaris (LG)draagt zorg voor: 

• Het bijeenroepen van de vergadering. 

• Het voorbereiden van de agenda aan de hand van gemaakte afspraken, de jaarkalender en het 
activiteitenplan. 

• Het verschijnen van de vergaderdata en de notulen op de website. 

• Actuele informatie omtrent MR op de website. 

• Berichten in de nieuwsbrief (samenwerking met de voorzitter). 

• Het bijhouden van het rooster van aftreden. 
 
Één van de leden wordt aangewezen voor de verslaglegging van de vergadering (MG).  
 
 
 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&z=2015-08-01&g=2015-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&z=2015-08-01&g=2015-08-01
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Bijeenroepen van de MR 

• De MR komt tenminste zes maal per schooljaar bijeen. 

• Een extra vergadering kan bijeen geroepen worden; Wanneer de voorzitter daartoe besluit (al 
dan niet in overleg met het bevoegd gezag), of de vertegenwoordigers van een geleding in de 
raad daarom (onder opgave van redenen) verzoeken.  

• De secretaris bepaalt tijd en plaats van de vergadering.  

• De vergaderingen van de MR zijn openbaar. 
 
Opstellen agenda 

• De secretaris bereidt een concept agenda voor op basis van gemaakte afspraken, de jaarkalender 
en het activiteitenplan en legt deze voor aan de voorzitter.  

• De voorzitter maakt vervolmaakt de agenda, in overleg met de directie. 

• Ieder lid van de MR kan, bij voorkeur tien dagen voor de vergadering, agendapunten indienen.  
 
Externe contacten  
GMR: de secretaris (LG) ontvangt agenda en verslagen van de GMR en deelt relevante informatie met 
de MR. We streven naar regelmatige afstemming met een eventuele vertegenwoordiger vanuit Het 
Palet in de GMR, waarbij het ook wenselijk zou zijn als een van de MR leden ook lid wordt van de 
GMR.  
Ouderraad: we benoemen een vaste contactpersoon (MvB) voor de ouderraad die de relatie 
onderhoudt en afstemming verzorgt. Deze contactpersoon koppelt iedere vergadering relevante 
zaken terug naar de andere leden.  
Leerlingenraad: we benoemen een vaste contactpersoon (LD) voor de leerlingenraad die de relatie 
onderhoudt en afstemming verzorgt. Deze contactpersoon koppelt iedere vergadering relevante 
zaken terug naar de andere leden.  
Achterban personeelsgeleding: de leden van de personeelsgeleding verzorgen op hun passende wijze 
de communicatie naar hun achterban.  
Achterban oudergeleding: via de website en nieuwsbrieven worden de ouders geinformeerd over de 
MR. Via deze kanalen wordt er ook voor gezorgd dat de leden van de oudergeleding herkenbaar en 
aanspreekbaar zijn voor andere ouders.  

 
Externe deskundigen 
Wanneer de MR behoefte heeft aan ondersteuning in de vorm van advies en of scholing, kunnen 
externe deskundigen of organisaties door de raad benaderd worden conform de faciliteitenregeling. 
De kosten hiervan moeten redelijk zijn en worden in het activiteitenplan opgenomen zodat de 
directeur in de schoolbegroting rekening kan houden met kosten voor medezeggenschap. 
Momenteel hebben we als MR hiervoor een partnerschap met CNV, deze continueren we in ieder 
geval komend jaar.  
 
Scholing MR leden 
MR-leden worden uitdrukkelijk uitgenodigd gebruik te maken van de geboden mogelijkheid tot bij en 
nascholing. Voor nieuwe MR-leden wordt aan het begin van de zittingstermijn een MR 
startcursus georganiseerd. Ook zittende leden worden indien nodig uitgenodigd deze cursus ter 
opfrissing bij te wonen. Verder blijven we in contact met CNV m.b.t. relevante scholing en zullen we 
deze indien nuttig of nodig inzetten.  
 
Verdeling aandachtsgebieden 
De MR leden verschillen sterk in achtergrond en interesses. Tegelijkertijd is de diversiteit aan 
onderwerpen waar een rol ligt voor de MR groot. De MR kan er voor kiezen om voor 
aandachtsgebieden uit haar midden iemand naar voren te schuiven als primair aanspreekpunt. De 
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MR leden maken hier onderling afspraken over en evalueren deze jaarlijks. Dat neemt niet weg dat 
de MR, danwel de ouder- of personeelsgeleding, collectief verantwoordelijk blijft.  
 
Facilitering van de medezeggenschap 
De MR heeft wettelijk recht op een aantal faciliteiten, mits zij voorafgaand aan elk schooljaar een 
activiteitenplan opstelt waarin wordt aangegeven op welke wijze de faciliteiten zullen worden 
ingezet. Deze faciliteiten worden door de school beschikbaar gesteld en zijn: 

• Uren voor de leden van de personeelsgeleding voor deelname en scholing (zoals afgesproken 
in de CAO (paragraaf 13.3).  

• Geld voor activiteiten, advies en scholing, indien gewenst (zoals voorgeschreven in artikel 28 
van de Wet Medezeggenschap op Scholen). 

De begroting (zie bijlage 3) dient als verantwoording van de kosten die medezeggenschap met zich 
meebrengt en is daarmee de onderlegger voor de faciliteitenregeling. 

 



 
 

Bijlage 1 Samenstelling MR, inclusief rooster van aftreden 
 

Personeelsgeleding   Zittingsperiode Afloop periode Verlenging mogelijk? 

1. Loes Geurts  
 
 
 
 

 01/11/2019-heden 31/10/2022 Ja 

2. Roline Huiskamp (secretaris)  
 
 
 
 

 01/08/2019-heden 31/07/2022 Ja 

3. Lidwine Dulk  
 
 
 
 

 23/11/2020 - heden 23/11/2023 Ja 

4. Carla Vermeulen Aftredend  
 
 
 
 

 01/08/2019-heden 01/11/2021 N.v.t. 

5. Dionne Post 
 
 
 

  01/11/2021 01/11/2024 Ja 

Oudergeleding  Ouder van 
 

  

5. Lonneke Ploum (voorzitter)  
 
 
 

Quinn Aries 04/11/2019 - heden 03/11/2022 Ja 



 
 

 

6. Mirthe Geerts  
 
 
 
 

Melle Geerts 
Sam Geerts 

13/01/2020 - heden 12/01/2023 Ja 

8. Martien van Bavel  
 
 
 
 

Ties van Bavel 
Lena van Bavel 

23/11/2020 - heden 23/11/2023 Ja 

Vacature per september 2021 
 
 

     

 

MR-leden hebben in principe zitting voor 3 jaar. Die periode van 3 jaar kan, zolang de persoon aan de school blijft verbonden doordat hij/zij er werkzaam is 
en/of kinderen heeft die is ingeschreven op de school, worden verlengd. Zodra de zittingstermijn verlopen is, kan het MR-lid zich herverkiesbaar stellen. De 
vacature van de zetel wordt gemeld aan de betreffende geleding. Belangstellenden kunnen zich verkiesbaar stellen. Voor de totstandkoming en verkiezing 
van nieuwe MR-leden verwijzen we naar het MR-reglement op de website van de school. 
 



 
 

Bijlage 2: Jaarkalender 

Deze bijlage bevat de jaarkalender voor het schooljaar 2021 – 2022 gemaakt worden. Hier wordt 
flexibel mee omgegaan, maar het geeft een beeld van wat wanneer aan de orde komt.  

Vaste punten op de agenda:  
• Project Educatief partnerschap  
• Project Gezonde School  
• Nieuws van de GMR, de ouderraad en de leerlingenraad 
• Communicatie/website/nieuwsbrief 
• SvZ met directeur:  

o Personeel  
o Onderwijskundig  
o Huisvesting / Omgeving (verkeer)  
o Financiën  
o ICT  
 

  
Vergadering maandag 27 september  
• Nieuw jaarplan school, met aandacht voor de visie van de school 
• Innovatie in het onderwijs van Het Palet 
• Jaarverslag MR  
• Gezonde school  
• Educatief partnerschap  
• Afscheid personeel  
• Inrichting website t.b.v. MR 
• Informeren ouders over pedagogische kwaliteit 
  
Vergadering maandag 15 november  
• Groei leerlingen en resultaten  
• Stand van zaken aanpassing school.  
• Doelen/voortgang van de werkgroepen (vanuit norm jaartaak)   
• Inspectiebezoek te verwachten? → Nieuwe toezichtskader  
• Ontwikkelingen t.a.v. ouder- / kind gesprekken  
• Evaluatie unit coördinatoren 
• Rapportfolio  
 
Vergadering maandag 17 januari  
• Definitieve begroting school (volgt)  
• Verslag klachtenregeling (ter info)  
• Halfjaar evaluatie jaarplan school  
• Toilet hygiëne  
• Bespreken IKC plan 
• Arbobeleid 
• Aanpak ziekteverzuim 
• Doorpraten met directie en IB-er over eindtoetsresultaten n.a.v. vergadering juli 2021 

 
  
Vergadering maandag 14 maart  
• Voortgang mobiliteitsweken (intern) P&O mee bezig  
• M-meting (E-meting, Cito) week 10 /11 punt naar volgende vergadering  
• Voortgang werkgroepen   



 
 

• Vakantierooster  
• Evaluatie samenwerking MR en directeur  
• Bespreken kansen voor bewegend leren / natuur in onderwijsmethodiek?  
  
 Vergadering maandag 23 mei  
• Afstemming met OR  
• Evaluatie unitcoordinatoren  
• Jaarrekening  
• Ondersteuningsplan  
• Voortgang mobiliteitsweken  
• Formatieplan   
• Inventarisatie MR leden ‘21-’22  
• Schoolveiligheidsplan  
• Herijking activiteitenplan MR ’21 – ‘22 
  
Vergadering maandag 11 juli  
• Nieuws GMR  
• Voortgang mobiliteitsweken  
• Vakantierooster informatie  
• Schoolgids vaststellen  
• Bespreken formatie  
• Taakuren PG  
• Vaststellen herijkt activiteitenplan MR ’21 – ’22 incl. jaarverslag en jaarplanning komend 

schooljaar 

• Formatie vaststellen  
• Evaluatie jaarplan school  
• Voorbereiding Informatiemarkt start nieuwe schooljaar, aankleding van de tafel  
  



 
 

Bijlage 3: Begroting 
 

 

Begroting MR het Palet 2021 - 2022 
 

  

Lief en leed 170 

Partnerschap CNF + cursus nieuwe MR leden 1230 

Informeel moment (nov. afscheid voormalige MR leden, juli 
jaarafsluiting) 

800 

Onvoorziene kosten 100 
  

Totaal:  2300 

 

 

 

 


