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MR Jaarverslag schooljaar 2019/ 2020
Inleiding
Hierbij treft u het jaarverslag aan van de MR van OBS Het Palet over het schooljaar 2019/2020.
Afgelopen schooljaar waren er ongeveer zes reguliere vergaderingen.
Bij de reguliere vergaderingen werd het bestuur vertegenwoordigd door de directie.
De contacten met de MR vonden plaats op zowel formele als informele basis.

Taakverdeling en samenstelling van de nieuwe MR
Gedurende de laatste 2 maanden van schooljaar 2019/ 2020 heeft de oudergeleding meegedraaid
met de MR: Vanaf het schooljaar 2019 / 2020 bestaat de MR uit de volgende leden inclusief
taakverdeling.
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Onderwerpen
Corona:
In het schooljaar 2019-2020 heeft in verband met de Corona-epidemie geen jaarvergadering
plaatsgevonden. Met dit verslag verstrekken wij de informatie die anders op de jaarvergadering met
u gedeeld zou worden.
Als MR willen wij de school complimenteren met de aanpak ten tijde van de Corona. Het team en
directie heeft in deze tijd hun flexibiliteit getoond. Ondanks dat het veel van iedereen heeft
gevraagd, hebben wij gemerkt dat er met goede zin de juiste zaken voor onze kinderen werden
geregeld. Zeker in deze bijzondere situatie ligt niet altijd een goed draaiboek klaar. Terugkijkend
kunnen we stellen dat het al met al goed is verlopen. In de MR-vergadering is dit veelvuldig
besproken en waar nodig, is er buiten de vergaderingen regelmatig contact geweest tussen de MR en
directie.
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De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen tijdens de MR vergaderingen:
Kwaliteit van het onderwijs
1. Verschillende lesmethodes en veranderingen hierin.
U kunt in de schoolgids nazien welke methodes op dit moment worden toegepast. De MR is
hierin informerend meegenomen en is blij met de aanpassingen. Zo is er een wijziging
geweest in Taal en Spelling. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt in de groepen van
chromebooks.
2. Toets resultaten Cito. Deze waren over het algemeen goed te noemen.
3. Rekenonderwijs. Er is geconstateerd, in het basisonderwijs in Nederland, dat het
rekenonderwijs iets achter loopt. Hier zal vanaf schooljaar 2020-2021 extra aandacht aan
besteed worden.
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School en leerkrachten
Plannen voor 2020-2021. De MR is meegenomen in de plannen voor het nieuwe schooljaar.
De leerlingenaantallen. De MR is steeds op de hoogte gehouden van de leerlingaantallen.
Deze zien er goed uit. Hetgeen een mooi perspectief biedt voor de nabije toekomst.
Jaarplan 2020-2021. Het jaarplan is besproken en toegelicht door de directie. In het jaarplan
staan de plannen die komend jaar gaan plaatsvinden op Het Palet. De MR stelt daar vragen
over.
Nieuwe directie. Schooljaar 2019/2020 zijn we gestart met een nieuwe directie. Na een jaar
kunnen we stellen dat de gewenste effecten zichtbaar worden. Er is samen met het team
hard gewerkt. De school en het kind staan duidelijk centraal.
Formatie 2020-2021 Met de MR is gesproken over de groepsverdeling. De MR is op de
hoogte gehouden van de personele ontwikkelingen.
Schoolgids 2020-2021 De schoolgids voor het nieuwe schooljaar is samen met de MR
besproken. Zowel inhoudelijk als tekstueel. Hierin zijn de nodige wijzigingen doorgevoerd.
Vakantierooster 2020-2021 Het vakantierooster is voorgelegd aan de MR. Met een advies
erbij van het BLOZ.
Begroting. De directie bespreekt met de MR wat er in de begroting staat en waarom.
SchoolApp. De app is ingevoerd iedereen begint er aan te wennen. Daarnaast is er bij de
meeste groepen nog een klassen-whatsapp groep.
Personele zaken / Ziekteverzuim Met de MR is gesproken over het ziekteverzuim onder de
leerkrachten.
Marktpositie. Het is goed om na te denken over de marktpositie. Hoe profileer je je als
school?

Medezeggenschapsraad

Continurooster
Op de agenda stond het bespreken van de lestijden, in het bijzonder het Continurooster. We
hebben een verkenning onder de ouders gedaan. Een meerderheid was voor een
continurooster. In de Coronatijd hebben we allemaal noodgedwongen kunnen wennen aan
het continurooster. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een versnelde invoering. Over het
algemeen is dit positief ontvangen. De MR wil zowel het team als de ouders bedanken voor
de getoonde flexibiliteit.
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MR / GMR / OOZ
Verslagen van de GMR bijeenkomsten. De MR krijgt de verslagen doorgestuurd en blijft zo
op de hoogte over welke onderwerpen de GMR behandelt.
Taakverdeling MR. De taakverdeling binnen de MR is het hele schooljaar ongewijzigd
gebleven.
Informatie vanuit OOZ Directie houdt de MR op de hoogte over ontwikkelingen bij OOZ.
Samenwerking tussen MR en OR. De beide raden zijn zich bewust van hun rol binnen de
school.
Statuten en reglementen. Deze zijn nog niet toegespitst op OBS Het Palet. Gezien de drukte
in de agenda is dit punt doorgeschoven naar begin schooljaar 2020-2021
Overige Onderwerpen
Geen

Contactinfo:
MR heeft het volgende e-mail adres: mr-paletommen@ooz.nl

