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Maandag 15 november 2021 
20.00-22.15 

Aanwezig: 4 leden OG, 3 leden PG, directie 
afmelding: 1 lid PG 

Opening en mededelingen 
Gezien de milde lockdown vindt deze MR vergadering weer online plaats. 
 
We starten met een rondje kennismaken. Het is de eerste vergadering van een nieuw lid van de OG. 
 
Het jaarverslag van de MR is definitief en staat op de website. 
 

1) Groei kleutergroep en bijgebouw 

Dit agendapunt gaat over de grootte van de kleuterklassen en de huisvesting van de 
leerlingen van het Palet.  
1 februari wordt het nieuwe ‘tel moment’ van het aantal leerlingen. Dat is plezierig voor het 
Palet want dan is het leerlingaantal vaak veel hoger dan begin van het jaar. 
In februari zijn er nog geen 25 leerlingen in iedere kleuterklas, per maart wel. Men dacht dat 
er dan nog geen extra groep gestart mag worden. Echter de directrice licht toe dat de 
financiering geldt voor de hele school; je krijgt per 25 leerlingen een leerkracht. Als je het zo 
bekijkt had er al een 19e groep kunnen starten, maar er was tot op heden geen geschikte 
huisvesting voor. De huisvesting is een hot topic en wordt geprobeerd zo snel mogelijk vlot te 
trekken. Er waren recent twee denkbare scenario’s;  
- Een nieuwe tijdelijke voorziening (bijgebouw) met 4 lokalen 

- Het oude bijgebouw dusdanig opknappen zodat er een klas in plaats kan nemen. 

Men weet inmiddels dat het eerste scenario teveel tijd kost omdat er dan sprake is van 
aanpassing vergunning. Als daarop gewacht moet worden komt extra ruimte te laat. Het 
tweede scenario, het bijgebouw opknappen, kan wel op korte termijn – maar is een scenario 
dat van korte duur een oplossing is omdat al snel weer ruimte gebrek zal dreigen. Bovendien 
betekent dit scenario ook dat er creatieve oplossingen moeten komen m.b.t. de bieb en de 
pauzeplek voor leraren die nu in het bijgebouw een plaats hebben. De directrice licht toe dat 
ze, waar het gaat om huisvesting, dus zowel bezig is met korte termijn, als middellange 
termijn als lange termijn. De directrice werkt in dit dossier samen met de naastliggende BSO 
en KDV. Er zal op zeer korte termijn een beslissing vallen wat ook nodig is gezien de instroom 
in de groepen 1/2. 
 

2) Flyer Onderwijsopbrengsten 

De directrice licht de flyer onderwijsopbrengsten toe. Twee keer per jaar wordt een 
dergelijke poster gemaakt die gepresenteerd wordt aan andere scholen en het bestuur van 
Signum. 
De eindopbrengsten die onder de norm zijn vallen meteen op. 1f en 2f (havo/vwo) niveau 
zijn referentieniveaus, ongeveer 65% van de kinderen zou op 2f en 2s niveau moeten kunnen 
uitstromen. Het Palet is onder die norm gezakt. Herstel hiervan is reeds ingezet. Het 
verbeterplan dat hiervoor opgesteld is zal de directrice delen met de MR. Na komend 
leerjaar zou er herstel op dit vlak zichtbaar moeten zijn.  
Ander opvallend gegeven is dat er 19 3VO leerlingen boven advies presteren. Dat aantal van 
19 is wat hoger dan andere scholen. Mogelijke verklaringen zijn dat de basisschool wat 
behoudend heeft geadviseerd of leerlingen later tot bloei zijn gekomen. 
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De KCM scores zijn ‘los’ prima (prima cijfers), toch staat er bij twee punten nog geen blij 
poppetje. Dat komt omdat ze niet zo hoog zijn als de vorige keer. 
Het volgende meet moment is na de toetsen van januari. Dan volgt een nieuw 
bestuursgesprek en wordt de MR ook opnieuw geïnformeerd.  
 
Vragen n.a.v. de flyer: 

• Waarom zijn deze wicked problems aangemerkt als wicked problems?  

Antwoord: deze wicked problems zijn geformuleerd op Signum niveau. Het zijn complexe 
problemen die moeilijk oplosbaar zijn. 
 

• Ook het verzuimcijfer is opvallend. 

Antwoord: dit is een aandachtspunt voor het hele onderwijs. In 2019 heeft het Palet heel 
laag gezeten wat verzuim betreft, in 2020 was het cijfer hoog vanwege langdurig 
ziekteverzuim en twee long covid situaties. 
 

3) Notulen vergadering 27 september 

Geen opmerkingen. 
 

4) Ambitiegesprek 

De voorzitter van de MR leidt het ambitiegesprek in. De MR is vorige maand door het CNV 
voorbereid op het voeren van een ambitiegesprek. Doel ervan is dat zowel zeggenschap als 
medezeggenschap haar ambities uitspreekt en daarover procedurele afspraken maakt. 
Streven is om tot een vijf of zestal gezamenlijke ambities te komen waaraan we gezamenlijk 
goed kunnen werken (liever een paar dingen goed doen dan een hoop dingen maar half). 
Tevens is het ambitiegesprek bedoeld om de werkwijze te evalueren.  
 
We starten met de evaluatie van onze manier van werken: 
PG lid: We zijn in korte tijd gegroeid, nu wel behoefte tot wat meer trechteren, tot het 
maken van keuzes. Als we gaan voor een paar dingen echt goed begrijpen/goed aanpakken 
kunnen we daarin ook kritischer meedenken. 
OG lid: ik heb behoefte aan een stip op de horizon; iets waar we naar toe werken – een lange 
lijn met elkaar bepalen zou heel wenselijk zijn. Dat helpt ons om proactief te kunnen zijn. 
Ook zou het prettig zijn als er vanuit het bestuur, de directie van de basisschool, nog 
gerichter aan ons gevraagd wordt wat er nodig is in een bepaald dossier, op welke rol de MR 
aangesproken wordt. Maar bovenal; we hebben al veel goede slagen gemaakt en het contact 
met directie is heel prettig, een heel belangrijk begin. 
PG lid: ik zou het fijn vinden als we proberen wat meer te delen over de mail maar die 
punten dan niet ook automatisch agenderen. Dat kunnen de voorzitter van de MR en de 
directrice meenemen in hun voorbereiding op de vergadering. Zo blijven we wel goed 
geïnformeerd maar kunnen we onze agenda’s qua hoeveelheid punten beperken. 
De directrice ziet ons als critical friend, als een gremium waar ze iets tegenaan kan houden. 
Ze herkent de opmerkingen over de informatieuitwisseling wel. De directrice voelt 
verbondenheid (een van de punten uit de visie van de school) in de MR.  
De directrice maakt een bruggetje naar de inhoud; ze geeft aan te voelen dat de mooie 
woorden in de visie nog niet echt richting geeft in schoolbeleid. Ze zou graag samen met 
ouders een traject lopen m.b.t. wat wij allebei belangrijk vinden voor leerlingen, en zo een 
betekenisvolle visie creëren.  
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De voorzitter van de MR geeft tot slot nog aan dat zij vindt dat de samenwerking heel goed 
gaat, zowel binnen MR als met directrice. Hopelijk blijft dit zo goed gaan ook als er 
spannender dingen komen. We spreken de intentie uit te werken volgens het principe ‘zacht 
op de relatie en hard op de inhoud’.  
 
Gezamenlijke inhoudelijke ambities: 
In voorbereiding op dit ambitiegesprek heeft zowel de MR als de directrice nagedacht over 
ambities. We komen tot een vijftal gezamenlijke ambities, hieronder in willekeurige 
volgorde: 
1) Huisvesting, onderhoud 

2) Educatief partnerschap 

3) Visie van de school 

4) Welbevinden van kinderen in leren 

5) Leeropbrengsten  

 
We merken dat het voor ons allemaal de eerste keer is dat we een ambitiegesprek voeren, 
het is nog wat zoeken in het proces – gaan wij nu de ontwikkelrichting vormgeven? Of (ook) 
stappen voor komende jaar in de richting van die ontwikkeling?  
We komen in dit eerste ambitiegesprek tot twee concrete afspraken m.b.t. twee ambities: 

• Huisvesting / onderhoud – is overduidelijk een gezamenlijk speerpunt (zie agendapunt 

eerder deze agenda). Onder dit punt valt wat ons allen betreft ook een groen schoolplein. 

We nodigen de werkgroep groen speelplein uit voor de vergadering van januari om samen te 

verkennen. De directrice zal deze actie oppakken. 

• Wat betreft de visie van de school heeft de directrice uitgesproken hoe zij een visie traject 

voor zich zou zien. De MR is daar ook enthousiast over. Concreet spreken we bij dit punt af 

dat we schooljaar ’21-’22 gebruiken voor hoe we iets in ’22-’23 willen inzetten; dus dit jaar 

met elkaar verkennen hoe we volgend jaar het visie traject in willen gaan. 

 
We besluiten ook onze contactpersoon bij het CNV te bellen om samen te reflecteren op 
deze eerste ervaring met een ambitiegesprek. 

 


