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   Afsprakenlijst      

O   Team   o.b.s.   Het   Palet   

O   Ouderraad   

X   MR   

O   Overleg:   

Opgesteld   door:   Frencis   van   de   Wardt-Schaap,   d.d.   10   november   2020   

  
  

  

  

Onderwerp   Inhoudelijk   gesproken   over   Besluiten/actie   door   
Opening     Start   om   15.05   uur     
Notulen   vorige   
vergadering   

Aangenomen.   
  

  

Mededelingen   Geen   
  

  

Post   Geen       

Schoolgids   Palet   Kesteren   heeft   de   schoolgids   nog   niet   klaar.     
  

Palet   Opheusden   heeft   de   schoolgids   ter   inzage   
gedeeld.   Monique   heeft   een   dubbel   stukje   gevonden,   
kan   eenmaal   verwijderd   wordt.     
Palet   Opheusden   heeft   2   studiedagen   gehad   over   
missie-visie.   Deze   info   wordt   verwerkt   in   het   
schoolplan.     
  

  

Schoolplan   Palet   Kesteren   heeft   uitstel   voor   het   schoolplan.   Komt   
na   de   kerst   pas   terug.     
  

Palet   Opheusden   is   bezig   met   het   schoolplan,   komt   
voor   1   januari.   Wordt   binnenkort   gedeeld.   
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Terugkoppeling   
inspectiegesprek   

Kesteren:   Prima   gesprek   gehad   van   1,5   uur.   
Achterstandbeleid   van   de   gemeente   besproken.     
Leeropbrengsten   konden   prima   verantwoord   worden.     
Geen   beoordeling.     
  

  
  
  

Begroting   MR   De   MR   heeft   geen   eigen   budget   en/of   begroting.     
Per   aantal   leerlingen   moet   er   wel   een   bedrag   
gereserveerd   worden.   (ca.   €3,00   per   leerling).   Hiervan   
kan   bijv.   een   cursus   bekostigd   worden.     
  

Stefan   checkt   dit   en   koppelt   terug.   

OR   kas   en   ouderbijdrage   MR   heeft   met   voorzitters   van   OR   een   korte   
vergadering   gehad.   Naar   ons   idee   een   goed   gesprek.   
Afspraken   vastgelegd.   
De   aangeleverde   spullen   (begroting,   kas,   
ouderbijdrage)   zijn   telkens   te   laat   en   incompleet   
geleverd   aan   de   MR.   Dit   moet   verbeterd   worden.   
  

Echter   is   er   een   reactie   naar   ons   terug   gekomen,   
waaruit   blijkt   dat   OR   de   gemaakte   afspraken   in   twijfel   
trekt.     
  

Monique   mailt   de   voorzitters   om   te   verifiëren.   De   directie   wil   
graag   terugkoppeling   hierover.     
  

Presentatie   Gerben   Wordt   doorgeschoven   naar   volgende   vergadering.     

Rondvraag   Geen     

Agendapunten   volgende   
vergadering   maandag   7   
december   om   19.00   uur     

● (Presentatie   Gerben   18   januari   2021)   
● Schoolgids/schoolplan   
● Begroting   MR   (terugkoppeling   van   Stefan)   
● Formatie   concept   

  

  


