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Afsprakenlijst dd:30-08-2016
O Team o.b.s. Het Palet
O Ouderraad
X MR
O Overleg:_______________
Opgesteld door: Soraja Kranenborg
Aanwezig: Anke Groeneveld (laatste keer), Sebastiaan Damoiseaux (nieuwe GMR
ouder Palet Opheusden), Jeanette Haffmans, Nelleke, Margareth, Diana Brouwer en
Soraja Kranenborg
Afwezig:

Onderwerp
Notulen vorig overleg
Notulen GMR/voortgang
Spoenk
Mededelingen/post

Inhoudelijk gesproken over

Besluiten/actie door
Goedgekeurd

GMR is pas de 29e
Geen ingekomen stukken/post.
Mededelingen:
Else Marije stopt als leerkracht in de GMR Kesteren, Nico neemt
deze plaats nu in.
Els stopt als leerkracht in de GMR Opheusden, Elena neemt deze
plaats nu in.
Soraja stopt als MR lid na dit schooljaar. Belangrijk om tijdig een
nieuw MR lid te werven die ook mee kan draaien.
Nieuw MR lid werven Palet Opheusden
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Concept jaarverslag MR 2015/2016 is goedgekeurd met
aanpassing op gezonde traktaties met verwijzing naar schoolgids.
Nelleke wil graag voorbeeld jaarverslag MR, Soraja stuurt een
voorbeeld toe. Els wordt gevraagd om korte samenvatting GMR
zaken van het afgelopen jaar.
Jaarverslag MR
Opheusden

Info avonden

Vignet Gezonde school

Soraja stuurt voorbeeld jaarverslag naar
Nelleke. Soraja vraagt Els voor bijdrage GMR
voor jaarverslag.

Info avond nieuwe stijl in Kesteren moet nog goed
gecommuniceerd worden. OR moet ook worden ingelicht voor
bijdrage jaarverslag. Ook het jaar verslag moet nog geschreven
worden door Nelleke.
Diana heeft in de zomervakantie voor het Palet Opheusden alle
benodigde papieren opgestuurd om in aanmerking te komen voor
het vignet “gezonde school”. Deze is inmiddels ook toegekend.
Dit zal gevierd worden met een officiële uitreiking door
wethouder van Neerbosch. Op 30 september zal dit om 8.30
plaatsvinden en aansluitend volgt er een workshop gezonde
traktaties maken voor alles kinderen en hun ouders.
Ook zijn er dopplerflessen in de klassen gekomen om alle
kinderen te stimuleren om meer water te gaan drinken in plaats
van hun meegebrachte pakjes drinken. Dit zal ook de afvalberg
verminderen en dus goed voor het milieu.
De fruitdagen zijn weer ingevoerd maar er is nog geen
duidelijkheid of we gratis fruit krijgen.
Diana heeft voor het Palet Opheusden wederom een aanvraag
gedaan voor deelname aan het project internationalisering. Deze
subsidie is inmiddels ook toegekend en is geldig voor 3 jaar. Het
thema van het internationaliseringsproject is dit keer “Techniek in
het basisonderwijs”. Alle scholen moeten in hun onderwijsaanbod
het vak techniek meenemen. Door middel van de uitwisseling met

30 september 8.30 uitreiking vignet “gezonde
school” op Palet Opheusden.
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buitenlandse scholen zullen we gaan zien wat er in het buitenland
wordt gedaan en hoe dit het team binnen onze school inspireert.
Er is binnen dit project ook ruimte voor leerkrachten van het Palet
Kesteren.
IPPON= inval poule primair onderwijs Nederland.
Vanaf dit schooljaar zijn alle scholen van Spoenk verplicht hun
vervanging te regelen via IPPON. Leerkrachten kunnen zich ook
zelf inschrijven hiervoor, zodat zij vervanging binnen de eigen
school kunnen doen. Bij ziekte zal er dus vanuit IPPON een naam
komen waar school contact mee op kan nemen om de
ziektevervanging te regelen.

Internationalisering

Schoolpleincommissie o.l.v. Gelderse Sportfederatie is van start
gegaan om te zorgen voor een heel nieuw fris en inspirerend
schoolplein voor het Palet Opheusden. In deze commissie zitten
ouders van leerlingen en zijn ideeën ingewonnen bij alle
leerlingen. Ook de gemeente zal een subsidie geven voor de
herinrichting. Eind van dit schooljaar moet alles gerealiseerd zijn.
Het werven van een denktank met ouders van het Palet
Opheusden vraagt om nieuwe impuls. Graag deze mogelijkheid
toevoegen aan activiteitenlijst die aan ouders wordt gegeven om
op in te tekenen.
Rode tasjes: het bericht in het Penseelstreekje over de rode tasjes
is bij veel ouders verkeerd gevallen. Ouders zouden graag wat
meer ruimte zien in eigen mogelijkheid voor aanschaf en de
destijds uitgedeelde tasjes waren in veel gevallen na het eerste
schooljaar al kapot.

Leerkrachten aankomende 3 schooljaren op
buitenlandstage.
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Afscheid groep 8 Palet Opheusden: het moment van afscheid met
persoonlijke cadeautjes voor leerkrachten was een zeer
ongemakkelijke situatie voor iedereen. Graag aandacht voor dit
moment bij het afscheid van groep 8 eind van dit schooljaar.

IPPON verplichte invalpoule bij
ziektevervanging.

GMR 27-9 en 21-11
Volgende MR vergadering 15 november locatie Kesteren.
IPPON

Eind van dit schooljaar nieuw ingericht
schoolplein.

Rondvraag
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Mogelijkheid voor deelname aan denktank
toevoegen aan activiteitenlijst voor ouders.
Diana pakt dit op.

Diana schrijft nieuw stuk over de koeltasjes
voor het Penseelstreekje.

Soraja neemt dit punt van aandacht mee voor
het afscheid van groep 8 dit schooljaar.

