
Besluitenlijst   overleg   OBS   Het   Palet   Opheusden   /   Kesteren.   Pagina   1   van   2 .   

   Afsprakenlijst      

O   Team   o.b.s.   Het   Palet   

O   Ouderraad   

X   MR   

O   Overleg:   

Opgesteld   door:   Frencis   van   de   Wardt-Schaap,   d.d.   16   maart   2021   

  
  

  

  

Onderwerp   Inhoudelijk   gesproken   over   Besluiten/actie   door   
Opening     Start   om   15.00   uur       
Overleg   met   OR     -Besteding   ouderbijdrage   2020-2021   

-Voorstel   hoogte   ouderbijdrage   2021-2022   
-Concept   begroting   2021-2022   
  

Deze   documenten   niet   ontvangen   van   beide   
voorzitters.   
  

Er   is   een   nieuwe   penningmeester   in   Kesteren.   Stefan   
zou   hiermee   bezig   gaan,   maar   OR   Kesteren   heeft   niks   
vernomen.     
  

Roy   (OR   Opheusden):   OR   heeft   4   maanden   niet   
vergaderd   vanwege   Corona.   De   begroting   wordt   
overgenomen   van   vorig   jaar.     
Huishoudelijk   reglement   is   aanwezig.     
Bijschaven   van   de   begroting   gebeurt   aan   het   begin   van   
het   schooljaar,   na   het   maken   van   een   activiteiten   
jaarplan   met   het   team.     
  
  

De   begroting   van   OR   Opheusden   wordt   overgenomen   van   vorig   
jaar.     
  

Palet   Kesteren:   halvering   ouderbijdrage   voor   volgend   jaar.   Of   
vragen   om   het   bedrag   als   donatie   te   doen.   
Of   laten   hoe   het   is.     
Palet   Opheusden:   houdt   het   bedrag   hetzelfde.   Vorig   jaar   al   
verlaagd.   Uitgaven   zijn   veranderd;   aan   andere   zaken   uitgegeven,   
bijv.   ipv   kamp   een   feestdag,   pannenkoeken   voor   de   lockdown.     
  

Conclusie :   Hoogte   ouderbijdrage   blijft   gelijk.     
  

OR   opheusden   houdt   vast   aan   oud   reglement.    Karin   graag   dit   
oppakken   met   Roy .   Zoals   afgesproken   moet   reglement   aangepast   
worden.     
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Meerderjaren   
schoolontwikkelplan   PK     

Moet   voor   1   mei   vastgesteld   zijn.     
Door   allerlei   calamiteiten   nauwelijks   tijd   om   met   het   
team   een   plan   te   maken.     
  

Op   1   april   staat   een   fysiek     
overlegmoment   gepland.     
Jeroen   Goes   weet   dat   er   vertraging   
is.     
MR   moet   akkoord   geven.     
  

Ontwikkelingen/maatregel 
en   Covid     

Wat   doen   we   met   twijfelachtige   situaties,   doublures   
e.d.?     
  

De   andere   scholen   in   het   dorp   (Oph.)   hebben   groepen   
in   quarantaine.   Helaas   is   de   communicatie   niet   zo,   dat   
wij   op   de   hoogte   gesteld   worden.     
  

Per   kind   kijken   wat   de   achterstand   is,   of   doublure   nodig   is.   
  

Agendapunten   volgende   
vergadering   

18   mei   
● formatie   
● presentatie/   analyse   resultaten   (   opbrengsten   )   
● OR   opheusden   begroting/kas   
● professionaliseringsplan   

  

Verzoek   directie,   extra   vergadering   22   juni   19.00   voor   schoolgids   
en   werkverdelingsplan.   


