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Samenstelling:
ouders: Ward, Marion, Dennis en Marcel
team: Chantal (voorzitter), Martine, Yvonne, Heleen
directie: Gerard
Schoolconferentie:
Ouders konden deze avond kiezen uit diverse onderwerpen zoals: Snappet, MFA, IKC en het
vernieuwde onderwijsconcept van basisschool Het Palet.
De opkomst viel tegen, 35 ouders. Wel enthousiaste reacties van de ouders die er waren.
Is het handhaven van de schoolconferentie wenselijk? Terugkoppeling naar DICO en team.

Groepswisseling:
Deze is geëvalueerd met ouders en leerkrachten en gecontinueerd. De ervaringen met de
groepswisseling zijn overwegend positief en wordt ondersteund door het team. We nemen
bij het maken van de nieuwe groepsindeling de volgende criteria mee: observaties van de
leerkrachten, vragenlijsten ingevuld door de kinderen en het kleurenschema dat een
overzicht per leerling geeft op sociaal- emotioneel en cognitief gebied.

Leerlingenraad:
Dit schooljaar is er een leerlingenraad gekozen en zij hebben al een paar keer overleg gehad
met de directie. De verkiezing heeft plaatsgevonden in de eigen groep. Klasgenootjes hebben
een stemformulier mogen invullen. Elke kandidaat heeft zich d.m.v. een presentatie
voorgesteld aan de eigen klas. Het betreft leerlingen van groep 5 t/m 7. De leerlingen
vergaderen in schooljaar 2017-2018 weer voor elke vakantie met de directie. Directie sluit dit
kort met de betreffende leerlingen. In maart wordt er een nieuwe verkiezing gehouden.

MFA:

Er is veel tijd gestoken in de plannen van de MFA, helaas is dit plan in de koelkast gezet en
moeten we de gemeenteraad-verkiezingen van maart 2018 afwachten.

Adjunct-directeur:
Vanuit de MR is er een profielschets gemaakt voor een nieuwe adjunct-directeur en dit heeft
geresulteerd in de benoeming van Daphne Meijers. Martine, Gerard en Marcel hebben
namens de MR aan de BAC deelgenomen. Er is vanuit de MR ook geadviseerd dat Daphne de
‘feeling’ met de werkvloer houdt, door 1 dag flexibel ingezet te kunnen worden in de groep.

Ouderavonden:
Er is besloten de ouderavonden vanaf het schooljaar 2017-2018 te verdelen over twee
weken. Donderdagavond en dinsdagavond de week erop. Dit is in het team besproken en de
meerderheid van de teamleden heeft positief gestemd.

Dit waren in het kort de belangrijkste actiepunten uit de MR vergaderingen van schooljaar 20162017. Komend schooljaar vinden er weer een aantal MR-vergaderingen plaats. Mocht u een
agendapunt hebben voor de MR-vergadering laat het ons weten. Dit kan door ons aan te spreken of
te mailen naar mr@hetpalet.nl. De agenda voor de vergadering zullen we in de week voorafgaand
opnemen in de Paletter. Mocht u de vergadering bij willen wonen als toeschouwer, bent u van harte
welkom.

