
 

AGENDA MR-VERGADERING 30 september ‘19 

AANVANG 17.30 uur 
Aanwezig: Ellen van Beek, Debbie Raaijmakers (voorzitter), Susanne Commandeur, Brechje 

Brouwers (secretaris), Arie de Man sluit iets later aan 

 

 

 

 
1. opening 

 
 

 

2. Notulen goedkeuren Goed gekeurd 17.30 uur  

3. Taakverdeling + inrichting MR  
schooljaar 

We beginnen elke vergadering een half uurtje zonder 
Susanne, dus om 19:30 uur sluit zij aan. De taakverdeling blijft 
zoals vorig jaar. 

17.35 uur  

4. Meerjaren investeringsplan Susanne: Dit plan is goed gekeurd door OBO. Wat er 
zoal op staat: Nieuwe tafels en krukken, speeltoestel, 5x 
visualiser, digitale middelen, bord bij de ingang, jaarlijks 
een nieuw digibord en er wordt in het algemeen 
rekening gehouden met de groei van de groepen. 

17:45 uur 

5. Verslag integraal 
huisvestingsplan 

Susanne licht dit plan toe. Er zijn een aantal 
(werk)sessies geweest bij de gemeente, waarbij ook 
Nikkids en B4K aanwezig waren. Hieruit is een visie stuk 
gekomen met een uitkomst per school. De opties zijn: 1. 
De school renoveren 2. De school uitbreiden 3.  
Nieuwbouw samen met de St. Martinus. 4. Een 
schoolcampus style (een school met een eigen afdeling 
en een gezamenlijk stuk).  
Bij nieuwbouw moesten we 400 m2 inleveren omdat de 
cijfers van de prognose nog steeds niet kloppen. Het 

18:13 uur  



uitgangspunt is dat de buitenschoolse opvang kan 
blijven. De wens is om op deze plek te blijven en twee 
lokalen erbij, dus te kiezen voor optie 2. Dit sluit ook het 
beste aan bij de visie van Het Palet. Deze keus wordt 
voorgelegd bij de gemeenteraad. 

6. Jaarverslag   Definitief goedkeuren en opsturen naar GMR 
Na kleine aanpassing goed gekeurd. 

17:40 uur  

7. Jaarplan bevoegd gezag Dit plan heeft weinig meerwaarde voor ons. Het 
jaarplan (MARAP) van school is wel belangrijk. Dit zetten 
we twee of drie keer in het meerjarenplan, ipv dit punt. 

18.40 uur 

8. Nikkids/Blitz4Kids De samenwerking is goed. De kinderen van de bso gaan 
nogal wild om met de materialen van school. Dit is 
zonde; misschien kan de bso zelf ook wat 
speelmaterialen aanleveren?  
Ze hebben nu een contract voor 2 jaar maar het lokaal 
wordt niet meer door de school gebruikt dus eigenlijk 
zou het contract aangepast moeten worden. Voortaan 
een jaarcontract maken. De kinderen van Het Palet 
hebben voorrang op de kinderen van de St Martinus qua 
plaatsing. Nikkids betaalt een volledige huur. 

18.00 uur  

9. Start nieuw schooljaar Goede start gehad, Bregje en Anneloes komen 
binnenkort weer terug. Annelies is nu zwanger, 1 april is 
ze uitgerekend. Er wordt geprobeerd het intern op te 
lossen. 

18.30 uur  

10. Conciërges De beide conciërges hebben een baan en zijn helaas 
gestopt op Het Palet. Er is nog geen nieuwe conciërge 
gevonden. Susan heeft diverse instanties benaderd 
maar er is nog niets uit gekomen. Briefje op hangen bij 
de plus? 

18.35 uur  

11. Rondvraag. Geen bijzonderheden 18.40 uur 

 

Actielijst:  



Brechje past het meerjarenplan en het jaarverslag aan.  

Debbie mailt het jaarverslag naar de GMR.  


