
                   

 

Maandag 14 maart 2022 

20.05 – 22.01 

Aanwezig: 2 leden OG, 4 leden PG, Directie,  
MT-Lid, Lid College van Bestuur Signum  

Afmelding: 2 leden OG 
Opening en mededelingen  
Dit is weer de eerste fysieke vergadering die op school plaatsvindt. We heten welkom aan 
Directie, MT-lid en Rob Wingens. Hij is Lid College van Bestuur Signum en sluit bij het eerste 
deel van de vergadering aan.  
 

1) Huisvesting Het Palet / Ruimtedossier 
Dit agendapunt gaat over de huisvesting en het concept ruimtevraag van BS het 
Palet. Rob Wingens, lid College van Bestuur Signum sluit hierbij aan. Het doel 
voor vanavond is om samen met de directie, Bestuur en MR tot een gezamenlijk 
en gedragen standpunt te komen richting de gemeente.  
 
Rob neemt ons eerst een paar stappen mee terug. Het pand is gebouwd in 1969 
en in de loop der jaren is daar her en der steeds meer bijgekomen en 
gerenoveerd. Een school heeft na 40/50 jaar recht op nieuwbouw. Helaas is 
nieuwbouw op dit moment niet te realiseren omdat de hoogspanningskabels 
eerst ondergronds moeten voordat er gebouwd mag worden. Dit kan tot 10 jaar 
gaan duren (er wordt rekening gehouden met 15 jaar). 
 
De stichting mag ook niet investeren in extra vierkante meters. Op dit moment 
kan er dus niet geïnvesteerd worden in nieuwbouw.  
Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het gebouw te klein is. Er is om 
uitbreiding gevraagd begin 2020. Maar de gemeente geeft dan terug dat er te 
veel leegstand in andere scholen in de buurt is. Dit zijn scholen die in de nabije 
omgeving van Het Palet liggen. De gemeente vindt dan dat ouders ook naar 
andere scholen zouden kunnen gaan. Daar is Signum het niet mee eens. Kinderen 
die met elkaar spelen in dezelfde straat/wijk, broertjes en zusjes moeten naar 
dezelfde school kunnen gaan.  
Er zijn op dit moment meerdere scholen binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch 
die kampen met ruimtegebrek. 
 
Signum heeft overwogen om onderwijsmeters terug te vragen bij Partou. Zij 
maken op dit moment binnen het pand gebruik van onderwijsmeters.  
Onderwijsmeters terugvragen zou het ruimtegebrek binnen de school niet voor 
een langer termijn oplossen.  
 
De gemeente kwam met de oplossing om het bijgebouw te vervangen met een 
groter bijgebouw met 4 lokalen. Dit zou met kerst 2021 komen maar i.v.m. een 
bouwvergunning is dit niet gerealiseerd. Dit heeft ook te maken met de 
hoogspanningskabels waar niet bij in de buurt mag worden gebouwd.  



                   

 

Dus werd er geïnvesteerd in het bijgebouw om daar nu 2 groepen te kunnen 
huisvesten. Ook binnen wordt nu geïnvesteerd om het op te knappen want de 
komende 10 jaar zitten we sowieso nog in dit gebouw.  
De aanbesteding voor klimaatbeheersing voor het huidige gebouw is rond. De 
planning staat nu voor in de zomer-, of herfstvakantie. Hierbij gaan we een stuk 
verduurzamen en gaan we over op een warmtepomp.  
 
De wens van de gemeente is om zoveel mogelijk van de school binnen dit huidige 
pand te houden.  
Op dit moment is nieuwbouw niet haalbaar, ook niet om nog een extra laag op 
het huidige pand te plaatsen.  
 
De meest realistische oplossing voor nu is om een deel van de school te gaan 
huisvesten in het JBC.  
Het bestuur heeft aangegeven bij de contactpersoon van de gemeente dat 
wanneer er een oplossing komt waar beide partijen mee akkoord zijn dat de 
gemeente dan ook serieus actie gaat ondernemen.  
Wat we proeven bij de gemeente is dat de investeringsbereidheid het grootst is  
in het JeroenBosch College. Voor nu is dit de meest realistische oplossing. 
 
Vanuit de MR was er een idee ontstaan om i.p.v. alleen de groepen 7 en 8, ook de 
groepen 5 en 6 mee te gaan nemen. Dit omdat er anders alleen 4 groepen in dat 
gebouw zitten, 4 collega’s en dat doet ook veel met de veiligheid van de kinderen 
en de collega’s.  
Ook wordt er aangegeven dat er dan over een aantal jaar nogmaals een 
verhuizing plaatsvindt en dat zorgt weer voor een hoop onrust. De wens is voor 
een langdurige oplossing.  
 
Het advies voor het aanvraagconcept is;  
- 6 groepsruimtes plus extra ruimtes (leerplein, teamkamer, bieb) etc. daarbij 

kijkende naar de groei die nog komen gaat. 
- Concreet voorbeeld geven van groei aantallen. De huidige aantallen zijn van 

de prognose die in 2020 is gemaakt, maar we verwachten meer aantallen 
komende jaren gezien de geboortecijfers van de afgelopen 2 jaar.  

- Dingen die we als randvoorwaarden mogen stellen zoals, veilige leerplek, 
speelplaats voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit is écht wel anders dan 
in de leeftijd 12 tot 18 jaar. Dat kinderen zich veilig moeten voelen binnen en 
buiten de school moet bovenaan staan. 

- Vragen naar recht van overpad. (bij de tandarts, voor een verkorte looproute) 
 
We gaan er vanuit dat de BSO mee zal gaan, we weten nog niet wat de gemeente met de 
overige leegstand gaat doen.  
 



                   

 

Het Palet kan er niks aan doen dat we in deze situatie zitten. Samen moeten we ervoor gaan 
zorgen dat er een oplossing komt, we starten met meer groepen in augustus 2022, dat we 
groeien is een feit. Er moet genoeg ruimte zijn voor alle leerlingen.  
 

2) Formatie 

Aan het begin van het schooljaar hebben we afgesproken dat de 
personeelsgeleding vinger aan de pols zou houden betreft de formatie 21-22. 
Deze was nog niet volledig rond. We hebben om een update gevraagd en de 
directrice licht deze toe.  
 
Op dit moment is er veel verzuim bij ons binnen het team en dat gaat ten koste 
aan de formatie. Signum betaalt 6%, wij zitten nu op 12% en de overige 6% wordt 
door school zelf betaald. Helaas is het verzuim niet allemaal te linken aan Covid.  
Dat dit verzuim er is, is voelbaar op de werkvloer. We missen de extra handen die 
we nodig hebben in de ondersteuning. Helaas kunnen we niet dingen realiseren 
die we wel zouden willen. Directie is nu in overleg met een medewerker van 
Signum om een plan te maken om het ziekteverzuim naar beneden te krijgen.  
 
De PG heeft het idee dat er uren over zijn en zou het zonde vinden als deze 
formatie niet meer kan worden ingezet dit schooljaar. De directrice licht toe dat 
ze gesprekken hebben gehad en op zoek zijn naar mensen maar dat dit erg lastig 
is op dit moment.  
Directrice geeft aan dat het inzetten en wegschrijven van formatie-uren niet zo 
simpel werkt en dat daar veel meer bij komt kijken. De afspraak ligt er nu dat op 
korter termijn de PG samen met MT uitleg gaat krijgen hoe zo’n formatieplaatje 
tot stand komt of in zijn werk gaat. Dit gaat nog om formatieplaatje 21-22.  
 
Vanaf Schooljaar 22-23 wordt de formatie voortaan gekoppeld aan financiën en 
niet meer aan leerlingaantal. Dit is vastgesteld door de GMR.  
31 maart is het formatiebegrotingsoverleg en in dat gesprek kan het MT 
aangeven, waar onze behoeftes en verwachtingen liggen. Door de splitsing (deel 
van het team richting JBC) gaan we om meer formatie vragen, daarnaast starten 
we met meer groepen. 

  



                   

 

 
3) Werkgroep Groen schoolplein 

PG-lid geeft namens de werkgroep een toelichting. PG-lid vertelt welk tijdspad er 
nu ligt en hoe ze deze gaan bewandelen.  
Er is een subsidie aangevraagd en vanuit daar gaan we de twee schoolpleinen 
groener maken. Het grote schoolplein aan de voorkant gelegen en het 
kleuterplein wat aan de achterzijde ligt.  
Dit gebeurt samen met Kitty van Het Groene Pad en Jacqueline van Greenandso. 
Het idee is er om een samenwerking te creëren waarbij kinderen en leerkrachten 
mogen meedenken over het ‘nieuwe schoolplein’. Er komt een stukje in de 
nieuwsbrief naar ouders toe om te vragen wie er zou willen aansluiten. De 
werkgroep is benieuwd naar het animo van ouders en weten nog niet wat ze 
kunnen verwachten.  
 
Er moet nog goed naar de planning gekeken worden in welk tijdsbestek dit 
allemaal gerealiseerd gaat worden. OG-lid geeft aan dat er op een andere school 
ook zoiets heeft plaatsgevonden en dat dit binnen een weekend was 
gerealiseerd. Denk hierbij ook aan ouders met een eventueel hoveniersbedrijf.  
 
 

4) Verdeling thema’s MR en vervolg 
Uit onze vorige vergadering hebben we speerpunten gemaakt om met de 
volgende thema’s verder aan de slag te gaan. Aan deze thema’s zijn duo’s 
gekoppeld, er is 1 OG-lid samen met PG-lid verantwoordelijk voor dat thema.  
 
Er is afgesproken dat deze mensen het aanspreekpunt zijn binnen de MR 
wanneer het over deze thema’s gaat of als er ontwikkelingen zijn. De volgende 
vergadering van 23-5 geeft elk duo een korte pitch over het punt.  
Mochten wij vanuit het duo vragen hebben dan loopt dit via de directrice, zij is 
ons aanspreekpunt (bevoegd gezag)  

 

Thema PG lid OG lid 

1) Huisvesting, onderhoud 
 

Dionne Mirthe 

2) Educatief partnerschap 
 

Loes Lonneke 

3) Visie van de school 
 

Lidwine Martien 

4) Welbevinden van kinderen in 
leren 
 

Roline Dirk 

5) Leeropbrengsten 
 

Roline Dirk 

 

 
 
 



                   

 

 
 

5) Notulen vergadering 17 januari 2022  
De notulen van 17-01-2022 zijn vastgesteld. 

 
6) Rondvraag en sluiting 

- Schoolreisje; er is groen licht gegeven voor het regelen van een schoolreisje. 
De OG wordt bijgepraat. Er is nu nog niet helemaal duidelijk binnen welke 
kaders de organisatie aan moet voldoen. Deze vraag is bij het MT neergelegd 
om voor de units een zo duidelijk mogelijk kader te geven zodat iedereen 
weet waar het schoolreisje aan moet voldoen.  

- Formatie; er wordt een extra vergadering ingepland om dit te bespreken. 
Vergadering staat nu gepland op maandag 11 april.  

- MR training verdieping van Signum vindt plaats op 22 maart. 2 leden vanuit 
de MR zullen daar aan deelnemen.  

 
    
 
 

 
 
 


