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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. 22 februari 2022.

Onderwerp Inhoudelijk gesproken over Besluiten/actie door
Opening Start om 15.25 uur
Vorige notulen Aangenomen.

Mededelingen Palet Kesteren heeft een brief van ouders ontvangen
over schoolmelk.

Zefanja heeft contact gehad met familie Botden.
Meneer Botden had zich kandidaat gesteld voor de
MR, maar zijn aanmelding was te laat. Hij was daar
niet blij om. Zefanja heeft dit correct afgehandeld.

Palet Kesteren gaat meerdere kanten belichten van de (productie
van alternatieven voor) schoolmelk.

Ingekomen stukken Geen.

Corona Versoepelingen, de regels / beperkingen gelden tot na
de vakantie. In maart zijn er geen beperkingen meer.
We gaan ouders ook weer de school in laten.

SWV zorgplan Het Samenwerkingsverband heeft een nieuw
ondersteuningsplan gemaakt, geldig tot 2026. Vanuit
Fluvium zijn er een aantal directeuren betrokken
geweest.
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Er zijn wat veranderingen in werkwijze. Dit kan
(gunstige) consequenties hebben voor de scholen.
Wordt vervolgd.

Vakantierooster Het rooster voor 2022-2023 is goedgekeurd.

Vakleerkracht gym De vakleerkracht gym is weg in Palet Kesteren. De
vacature is nog niet ingevuld.  Een aantal leerkrachten
heeft geen gymbevoegdheid.

Verkiezingen MR Er was één aanmelding vanuit Palet Opheusden, maar
deze was te laat binnen. Er is gecommuniceerd met
deze persoon.

De oudergeleding is nu opnieuw voor 3 jaar gekozen.
De personeelsgeleding draait nog dit schooljaar mee.

In de teams bespreken of er gegadigden zijn. Zo niet, dan is het
verstandig om de termijn op 2 jaar te zetten, zodat over drie jaar
niet de hele MR geleding vernieuwd wordt.

Rondvraag Gerben: De Meet vergaderingen graag in de avond
doen voortaan.

Volgende vergadering: donderdag 7 april om 16.30 uur in
Kesteren.


