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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Het Palet voor 
het schooljaar 2017-2018. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij 
zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. 
 
Afgelopen schooljaar heeft de MR zich opnieuw ingezet om een positieve bijdrage te 
leveren aan de kwaliteit van de school, het beleid, het onderwijs en alles wat daarbij 
komt kijken. 
 
Wat doet de MR? 
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet (WMS). De MR is 
een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een 
afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de 
directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het 
onderwijs, geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van 
klassenindeling, de invoering van ict, veiligheid op school en de manier waarop men 
ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. 
 
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school 
de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR 
alleen haar mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het met 
elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een 
aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het 
gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele 
bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de 
de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. 
 
Het Palet is onderdeel van Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ). OOZ is een 
organisatie voor openbaar onderwijs en is het bevoegde gezag van een gevarieerd 
onderwijsaanbod; 28 basisscholen in de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Hattem en 
Ommen, 4 scholen voor voortgezet onderwijs in Zwolle en locaties in Dedemsvaart, 
Elburg en Wijhe, 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs. Belangrijk orgaan 
binnen OOZ betreft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Primair en 
Speciaal Onderwijs (GMR PO/SO) . Deze bestaat uit gekozen ouders en 
leerkrachten van de basisscholen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. De 
medezeggenschapsraden (MR’en) van deze scholen hebben hun 
verantwoordelijkheid voor bovenschoolse zaken gedelegeerd aan de GMR. De 
achterban van de GMR bestaat uit alle leerkrachten en alle ouders van OOZ 
basisscholen.  
Voor onderwerpen die alle scholen aangaan kijkt de GMR naar het belang voor de 
gehele organisatie. De belangen van individuele scholen over school specifieke 
zaken worden door de eigen MR behartigd. 
 
 
 
 
 



Samenstelling 
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen 
onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De 
omvang van de MR hangt af van de het aantal leerlingen van de school. De MR van 
Het Palet bestond uit 6 deelnemers, 3 leerkrachten en 3 ouders. 
 
Leerkrachten: 

- Anneke van Willigen 
- Lisa van Brummelen (Secretaris) 
- Clarissa Landman 

 
Ouders 

- Okyay Orgut 
- Martine Roseboom 
- Iris Bakker (Voorzitter) 

 
Naast de formele leden van de MR schuiven ook de directieleden, Conny Wencker 
en Evelyn Bredewoud, iedere vergadering aan. 
 
Formatieplan 
In het formatieplan wordt vastgelegd hoeveel klassen van welke groep in het 
volgende schooljaar zullen worden ingericht. Daarbij is het aantal leerlingen per klas 
bepalend. Ook de keuze om bijzondere klassen als een combinatieklas te formeren 
worden in het formatieplan opgenomen.  
De teamleden in de MR hebben op dit punt  instemmingsrecht en de ouders 
adviesrecht. De MR heeft benadrukt dat ook wat betreft de groepsindeling en- 
bezetting heldere communicatie richting ouders belangrijk is. 
 
Schoolgids  
De schoolgids kent een uitgebreide en een compacte versie. Elk jaar wordt de 
schoolgids opnieuw samengesteld. De oudergeleding van de MR heeft adviesrecht. 
Net als de schoolgids vorig jaar, zijn dit jaar in samenwerking met de MR de teksten 
in de schoolgids zorgvuldig bekeken en aangepast. De schoolgids is een naslagwerk 
geworden voor ouders waar veel informatie in staat. Ouders ontvangen op papier de 
compacte versie met daarbij de klassenlijsten. De uitgebreide versie staat op de 
website.  
 
Statuten 
Er zijn statuten opgesteld waarin een aantal processen en spelregels beschreven 
staan, waarmee de MR te maken krijgt. Ook is hieraan een taakverdeling gekoppeld, 
zodat altijd helder is wie waarvoor verantwoordelijk is. 
 
Verkiezingen 
Eind vorig jaar zijn er verkiezingen geweest. Rixt Kuiper en Tjerck Heeringa hebben 
afscheid genomen van de MR. Martine Roseboom en Okyay Orgut hebben hen op 
gevolgd. 
Ook bij de personeelsgeleding is een wisseling geweest. Monique Kasperink heeft 
evenals Jolanda Borst en Gerrie van Leusen de MR verlaten. In tussentijd is nog kort 
lid geweest Rax van der Zanden, maar inmiddels zijn zij allen opgevolgd door 
Clarissa Landman, Anneke van Willigen en Lisa van Brummelen. 



 
Cursus MR leden 
 
Vorig jaar was er behoefte aan scholing als handvat voor het uitvoeren van de MR-
taken. Deze cursus is toen verzorgd door VOO op locatie, voor de MR leden. Ook de 
nieuwe leden van de MR zullen deze in september gaan volgen. 
 
Vergaderingen 
De MR van Het Palet kent in principe een maandelijks vergaderschema. De agenda 
kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met actuele 
ontwikkelingen op school, de besluiten uit de GMR en de lopende meerjarige 
veranderprojecten. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal 
onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming moet geven, zoals de 
begroting, de formatie e.d. 
De notulen van de MR zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar en zullen ook 
op de website straks na gelezen kunnen worden. De vergaderdata zullen ook op de 
website staan en in de nieuwsbrief gecommuniceerd worden. De zittingen zijn  
openbaar. 
 
 
Deze onderwerpen hebben naast de vaste agendapunten, ook onze aandacht 
gehad: 

 WMKPO uitkomsten van vragenlijsten zijn besproken. 
 Plaatsing van zonnepanelen is besproken en advies over uitgebracht. 
 AVG privacywet is besproken, evenals de implementatie binnen OOZ/Het Palet. 
 Herverdeling van studiedagen en de mogelijkheid van een tweede week 

         meivakantie is bekeken. 
 MR heeft zitting gehad in de adviescommissie aanname nieuwe directeur 

         Openbaar Onderwijs Hattem. 
 
 
Deze onderwerpen komen zeker weer aanbod tijdens de vergaderingen in de 
toekomst: 
 

 Formatie 
 Begroting 
 Monitoren pedagogisch klimaat 
 GMR 
 Schoolgids  
 Huisvesting (De directie betrekt ons, MR denkt mee) 
 Cursus (voor de nieuwe MR leden) 
 Gelijkwaardige communicatie 
 Educatief partnerschap 
 Schooljaarplan (WMK) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


