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Extra ingelaste vergadering 

Woensdag 16 juni 2021 

21:15 – 22.05 

Aanwezig: directie, 4 leden OG, 2 leden PG 

Afwezig: 2 leden PG 

Onderwerp: klassamenstelling groep 6 

 

De aanleiding tot het inlassen van dit MR overleg met de directrice van basisschool het Palet 

is de onrust die in de groepen zes en bij de ouders van de leerlingen uit de groepen zes is 

ontstaan door de brief ‘aantal groepen 21-22’ die school op maandag 14-06-2021 

verstuurde. In de brief stond de mededeling dat de twee huidige groepen zes volgend jaar 

opnieuw ingedeeld worden naar twee nieuwe groepen zeven. 

De MR van basisschool het Palet is voorafgaand aan verzending van de brief niet 

geïnformeerd over deze wijziging. De extra vergadering wordt ingelast op verzoek van de MR 

om stil te staan bij het proces tot besluitvorming en de communicatie hierover. 

  

De vergadering wordt gestart met het uitwisselen van berichten die de directrice en de MR 

hebben bereikt over de mededeling dat de huidige klassen zes opnieuw zullen worden 

ingedeeld. De emoties lopen in die berichten hoog op. De directrice geeft aan dat ze dit niet 

had verwacht. Immers, dan had ze wel gekozen voor een andere communicatiewijze. De 

directrice is daarnaast ook duidelijk wat betreft het besluit, ze legt uit waarom ze daar niet 

op terug zal komen. 

  

Klassenindeling 

We blikken terug op hoe een klassenindeling tot stand komt; er vinden gesprekken plaats 

met leerkrachten en IB’ers over de leerlingen, dynamiek in de groep, leerwinst, leerkracht. 

De huidige groepen zes (een klas A en een klas B) zijn verschillend wat betreft type 

leerlingen, wat de groep vraagt van een leerkracht/wat zorgzwaarte betreft. Al langer leeft 

de vraag hoe dat beter in balans te brengen. Die balans is namelijk belangrijk voor het 

samenwerken tussen de klassen, voor het goed uit de verf laten komen van groep 

overstijgend werken, iets wat op het Palet in de laatste jaren van de basisschoolloopbaan 

gebruikelijk is. Het opnieuw indelen van de leerlingen zorgt voor een betere balans. De 

school heeft zich afgevraagd of ze dat in dit stadium (al verder in de schoolloopbaan) nog 

zou doen, en is tot de conclusie gekomen dat het voor de leerlingen van belang is om dit 

juist in deze belangrijke laatste fase nog wel te doen ten behoeve van o.a. leerwinst. 
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Proces 

Uiteraard was het de intentie van de school om ouders hierin goed mee te nemen. De 

directrice erkent dat dat niet gelukt is. Ze had niet zoveel reactie verwacht op dit besluit. De 

MR, met name de oudergeleding, weet uit ervaring dat dit soort besluiten altijd gevoelig ligt. 

Mede daarom betreurt de MR het dat zij niet geïnformeerd is over dit besluit. Dat gevoel 

wordt vergroot doordat het onderwerp wel voor andere groepen op de agenda heeft 

gestaan. Ook al heeft de MR geen instemmingsrecht op dit onderwerp, het is van belang 

geïnformeerd te zijn en de MR had dan tevens advies kunnen geven op de wijze van 

communiceren naar leerlingen en ouders. In juni 2020 heeft de oudergeleding van de MR 

hier ook expliciet aandacht voor gevraagd. De MR geeft aan dit in het vervolg anders te 

willen zien. 

  

Vervolg 

Zowel de directrice als de MR krijgt vragen van ouders over het genomen besluit. Naast 

vragen worden er ook emoties gedeeld met zowel de directrice als de MR. Gezien de 

heftigheid van die emoties adviseert de MR de directrice om daar nu eerst aandacht voor te 

hebben. Dat is nodig om daarna weer een constructief gesprek met ouders te kunnen 

voeren. De directrice geeft aan de ouders van groep zes (zowel A als B) vrijdag 18 juni een 

uitnodiging te sturen voor een bijeenkomst in het begin van de week erna. Ze zal alvast per 

mail aankondigen aan de ouders dat deze uitnodiging eraan komt en ouders informeren dat 

er contact met de MR heeft plaatsgevonden. 

Onderzocht wordt of het mogelijk is om die bijeenkomst fysiek te doen (met 1 ouder uit 

ieder ouderpaar). Het eerste half uur van de bijeenkomst wordt ruimte geboden aan 

emoties, vragen van ouders over het besluit en/of het proces en de wijze van communicatie. 

Na dat half uur zal er ruimte zijn voor toelichting op het besluit vanuit school. School zal dit 

insteken vanuit de verschillende factoren die van belang zijn voor optimale ontwikkeling van 

leerlingen op sociaal emotioneel en cognitief vlak, denk aan; diversiteit klassenindeling, 

dynamiek in een groep, leerkracht. Ook zal school stil staan bij hoe de ouders in het vervolg 

op de hoogte te houden. Denk aan; wat extra informatie delen aan het begin van het 

schooljaar, ouders frequent meenemen in het reilen en zeilen van de nieuwe groepen. 

We besluiten dat het goed zou zijn als er een lid van de PG en OG van de MR aanwezig is bij 

de bijeenkomst. We laten daarmee zien het een belangrijk onderwerp te vinden en de MR 

blijft daarmee goed op de hoogte. 

  

Tot slot 

Tot slot bespreken we dat we e-mails van ouders met vragen/emoties over dit besluit netjes 

willen beantwoorden. Zowel de MR als de directrice zal o.a. aangeven dat de MR het besluit 

niet heeft genomen en aanvankelijk niet op de hoogte was, beide kunnen ook verwijzen naar 

de vervolgstappen (zie hierboven). 

 
 


