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Maandag 31 mei 2021 

20.00 – 22.00 
Iedereen is aanwezig 

 
 
Opening en mededelingen: 
 
Een extra punt voor deze vergadering: verandering schooltijden door Corona.  
 
NPO:  
School heeft een menukaart en een beschrijving gekregen; ze kunnen aanklikken wat ze 
willen. Het komt neer op ongeveer 700 euro per leerling.  
Het Palet wil dit duurzaam besteden. De verwachting is dat het vinden van personeel 
moeilijk zal zijn. Er is een de scan ingevuld die weer moet gaan geven waar de 
aandachtspunten liggen (ofwel, waar op ingezet moet gaan worden). Volgende week wordt 
aan het team gepresenteerd wat de uitkomsten van deze scan zijn. Duidelijk is in ieder 
geval dat er op lezen interventies nodig zijn, op rekenen waren al interventies, die kunnen 
geïntensiveerd worden.  
Voor 1 juli moet er een begroting aangeleverd worden bij Signum.  
Het idee is om dit te koppelen aan het jaarplan.  
Rol MR: instemmingsrecht.  
Volgende vergadering staat in teken hiervan en de koppeling hiervan aan het jaarplan. Ook 
bespreken we dan het schoolplan.  
 
Zelftest: 
Iedereen heeft setjes mee naar huis mogen nemen en de meeste doen 2 keer per week 
een zelftest. Dit loopt goed.  
 
Teamontwikkeling en IB: 
Samenwerking met IB erg belangrijk. Is niet altijd goed gelopen. Nu is er coaching gestart. 
Er gaat een externe IB ‘er komen. De taak is groot en deze IB’er heeft veel ervaring. En 
gaat ook helpen bij de samenwerking met directeur.  
Ook zal er een leerkracht in opleiding tot IB’er ingezet gaan worden (met NPO-gelden). 
 
Houdt in dat er drie IB’ers in het volgende schooljaar van start gaan en een IB’er in 
opleiding. PG geeft aan dit goed te communiceren naar het team.  
 
Schooltijden: 
Iedereen weer tegelijk naar school en uit. Meerdere groepen tegelijk pauze. Iedereen stemt 
in.  
 
School-ondersteuningsprofiel: 
Leerkrachten herkennen het; zo doen wij het! 
OG zegt moeilijk te lezen als je niet in de materie zit. Afkortingenlijst is mogelijk interessant. 
Ook methodes uitleggen.  
Het is aan de lange kant.  
Directie past het aan en hoopt dat we daarmee in kunnen stemmen.  
Volgend jaar opnieuw op de agenda.  
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Formatieplan: 
PG geeft aan: Werkdrukmiddelen en ICT uren willen leerkrachten nog in mee denken 
(0.53). Dit gaat terug het team in.  
Volgende vergadering komt dit terug in de MR ter instemming (wanneer dit in team 
besproken is). 
 
 

Schoolgids: 

Scholen op de kaart.  Website waar veel ouders op kijken wanneer ze zich oriënteren.  

Positieve geluiden! OG vult ook hier aan ‘de bedoeling’ te missen; Leg methodes uit. OG 

mailt de aanvullingen door naar directie. 

 

Notulen: 

PG en OG i.p.v namen. En afwezigheidslijst er niet in.  

Actielijsten worden niet gepubliceerd, dus mogen gewoon namen genoemd worden.  

PG krijgt een vast stukje in nieuwsbrief voor MR. Zij houdt dit in de gaten.  

Publiceren notulen is nog niet geregeld. OG gaat hier achteraan.  

 

Activiteitenplan: 

Moet nog verbeterd worden n.a.v. feedback. Voorstel is om het vooruit te schuiven. Idee is 

om het vanaf volgend schooljaar toe te passen. Meteen jaarplanning aan passen.  

Begroting: wanneer doen we lief en leed?  
 
 
Rondvraag 

Lidmaatschap loopt af. We verlengen! 
OG stemt af met Henk hoe we dit komend schooljaar goed kunnen gaan gebruiken 
(waaraan te besteden). 
 
Tijdspad informeren ouders: 
2 dagen tussen boodschap en ouderavond. Wordt aangepast en naar directie 
teruggekoppeld.  


