
	
	
	

	
Medezeggenschapsraad	(MR)	OBS	“Het	Palet	“	Hattem	

	
Jaarverslag	2018-2019	

	
	
Hattem, september 2019	
	
Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Het Palet voor 
het schooljaar 2018-2019. 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 hoort een MR te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders. 
De MR praat met het schoolbestuur over diverse beleidsmatige zaken. 
 
Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en 
met 16 van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS). De plichten van het 
schoolbestuur hierbij staan in artikel 6 en 8 van de wet. Op diverse dossiers is 
instemming benodigd van (een gedeelte van) de MR. Advies kan altijd worden 
uitgebracht, gevraagd en ongevraagd. 
 
Het Palet is onderdeel van Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ). OOZ verzorgt 
openbaar basisonderwijs, speciaal onderwijs en voorgezet onderwijs op bijna veertig 
scholen in Zwolle en omgeving. 
 
Samenstelling 
 
De omvang van de MR hangt af van de het aantal leerlingen van de school. De MR 
van Het Palet bestaat uit 6 leden, 3 leerkrachten en 3 ouders. 
 
Leerkrachten: Anneke van Willigen, Lisa van Brummelen (Secretaris), Clarissa 
Landman 
Ouders: Okyay Örgüt, Martine Roseboom, Iris Bakker (Voorzitter) 
 
Naast de formele leden van de MR schuiven ook de directieleden Conny Wencker en 
Evelyn Bredewoud iedere vergadering aan.	
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Schoolplan 
 
Met het schoolplan ‘19-‘23 sluit onze school aan bij het strategisch beleidsplan van 
stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). In het schoolplan worden 
onder andere het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het 
kwaliteitszorgsysteem van onze school beschreven. Het schoolplan is dit jaar 
vernieuwd en de MR heeft instemming verleend op de inhoud. Via jaarplannen, die in 
de MR worden besproken, wordt het meerjarige schoolplan gevolgd. 
 
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. Het Palet zal in het schooljaar 2019-2020 1 combinatieklas 3-4 vormen.  
 
Huisvesting 
 
Aangezien het niet mogelijk bleek om de beoogde formatie op een aangename en 
veilige manier te huisvesten aan de Dorpsweg, is besloten om de groepen 7 te 
huisvesten in het gebouw van de Vlonder. Na communicatie van deze beslissing 
ontstond er commotie. Er is meteen een klankbordgroep, bestaande uit ouders en 
medewerkers, opgericht om (de weg naar) het besluit te heroverwegen en eventuele 
alternatieven te onderzoeken. De klankbordgroep is tot de conclusie gekomen dat er 
op dit moment geen beter alternatief haalbaar is. 
 
Verkiezingen	
 
Voorzitter mw Iris Bakker treedt af. Mw Rosmarijn Boender treedt per schooljaar 
2019-2020 toe tot de oudergeleding van de MR. Verkiezingen waren niet nodig 
aangezien er 1 officiële aanmelding was. Dhr Okyay Örgüt wordt voorlopig voorzitter. 
 
Cursus MR leden	
 
De personeelsgeleding van de MR heeft een basiscursus medezeggenschap 
gevolgd. 
 
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 (overkoepelende MR van alle 
OOZ-scholen) en de lopende meerjarige veranderprojecten. Daarnaast zijn er 
gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar 
formele instemming moet geven. 
	
De notulen van de MR zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar en zullen ook 
op de website nagelezen kunnen worden. De vergaderdata zullen ook op de website 
staan en in de nieuwsbrief gecommuniceerd worden. De vergaderingen zijn 
openbaar. 
	



Vaste agendapunten:	
 

• Formatie	
• Begroting	
• GMR	
• Schoolgids 	
• Schooljaarplan  
• Passend onderwijs 
• Vaststellen vakantierooster 

	
 
Extra onderwerpen: 
 

- Huisvestingsuitdagingen, uithuizing groepen 7 bij de Vlonder	
- Budget schooltuinen	
- Werkdruk personeel	
- Evaluatie nieuwe directie Openbaar Onderwijs Hattem	
- Monitoren pedagogisch klimaat	

	
 
Uitkijk 2019-2020 
 
Komend schooljaar verwachten wij extra aandacht te geven aan de 
huisvestingsuitdagingen en aan een langetermijnvisie betreffende dit onderwerp. 
Tevens gaan we het beleid t.a.v. schoolreisjes en uitstapjes evalueren en mogelijk 
aanpassen. Er zijn daarnaast signalen dat ouders de communicatie vanuit het Palet 
niet altijd duidelijk vinden. We gaan bestuderen hoe we dit gezamenlijk kunnen 
verbeteren. 
 
Wellicht gaan we betreffende sommige van deze onderwerpen klankbordgroepen 
vormen of expertise opvragen bij diverse ouders. 
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