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Onderwerp
Opening
Notulen vorige
vergadering
Mededelingen

Inhoudelijk gesproken over
Start om 19.00u
Aangenomen.

Besluiten/actie door

Ingekomen stukken

Brieven / vragen van een ouder van Palet Opheusden.
De meeste punten horen niet bij MR thuis, maar bij
directie en / of team.
Brieven zijn beantwoordt.

Karin nodigt ouders uit voor een gesprek.

Evaluatie jaarplan

Alles geëvalueerd in de teams.

Palet Kesteren: Punt 5 wordt aangepast.

Geen

Palet Opheusden: Aantal punten afgerond, sommige punten
komen terug in het nieuwe jaarplan.
Schoolgids vaststellen

Palet Kesteren heeft de schoolgids nog niet af,
vanwege ontbrekende informatie.
Palet Opheusden: idem.

Naar verwachting voor de zomervakantie af.
Wordt per mail aan de MR verzonden ter goedkeuring.
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Formatie

Palet Kesteren: Sam Berendse vertrekt en Monique
Lubbers werkt 1 dag minder; vacature in groep 1-2
(3 dagen). Groep 3-4 (2 dagen). Aanmeldingen van
o.a. zij-instromers (niet bevoegd). Nog weinig
reacties.

Vacatures alsnog als tekening
uitgezet. (Eyecatcher).

Palet Opheusden: Vacature groep 7-8 (2 dagen). Als
de vacature niet vervuld wordt, is er een plan B, maar
dit heeft niet onze voorkeur. Nieuwe directeur is er
waarschijnlijk niet voor de zomervakantie.

Mogelijk in de laatste schoolweek nog actie ondernemen w.b.
directeur, anders mogelijk starten met interim.

Schoolplan vaststellen
Beide vastgesteld.
Evaluatie klachtenregeling Op beide scholen zijn geen officiële klachten gemeld.
2021-2022

Vraag bij bestuur neergelegd: bovenschools vertrouwenspersoon
(geschoold).

Begroting OR

Palet Kesteren: nog geen begroting ontvangen.

Begin nieuwe schooljaar wordt deze verwacht.

Palet Opheusden: nog geen begroting ontvangen.

Komende week wordt deze verwacht.

Vergaderplanning
2022-2023

Eerste datum staat vast: dinsdag 6 september, 19.00
uur, in

De overige jaarplanning volgt aan
het begin van het schooljaar.

Rondvraag

Geen.

