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Maandag 21-09-2020 
19:30 – 22:00 

Afmelding: - 
Aanwezig: Iedereen aanwezig 

Directie aanwezig tot aan de notulen 
 

 

20.00 Opening en mededelingen 
Iedereen is aanwezig, Voorzitter staat stil bij het feit dat het de laatste vergadering is voor 

2 leden van de OG(na 6 jaar!) en 1 lid van de PG. Veel dank aan alle drie voor hun inzet! 

 
20.05 Informatie vanuit school (in aanwezigheid van de directie) 

• Terugblik start schooljaar 
We zijn weer begonnen. Goed uit de vakantie gekomen. Wel meteen een heel drukke 

opstart. Ook na schooltijd meteen veel overleggen. Vroeger waren er drukke en minder 

drukke perioden, nu lijkt het voortdurend druk. Hoe komt dat? Misschien ook door Corona 

(de spanning en ‘lastigheden’ die dit mee brengt). PG-lid oppert het idee om juist in de 

eerste 3-4 weken nog even geen afspraken te hebben na school omdat het opstarten al zo 

druk op zich is. 

Zieken zijn tot nu toe opgevangen, daar is ook tijdelijk extra budget voor. Er worden 

statistieken bijgehouden van o.a. zieke collega’s en geteste collega’s. Tot nu toe zijn de 

testen allemaal negatief. Directie voelt spanning met het oog op toekomstige zieke 

collega’s. Hoestende/snotterende leerlingen zijn spannend voor de leerkrachten omdat ze 

zelf niet ziek willen worden. Het komt voor dat broertje/zusje van een kind ziek is maar dat 

het kind zelf wel komt (ondanks verhoging van broertje/zusje). Dat is en voelt niet oké. 

Receptioniste hoort dat uit eerste hand en kan dat als eerste signaleren. Directie geeft aan 

dat er een nieuwe beslisboom komt en dat dit dan ook weer onder de aandacht gebracht 

kan worden.  

Wat de 1,5 meter betreft; tussen leerkracht en leerling (tot 12 jaar) hoeft dit niet. Er 

bestond de afspraak dat leerkrachten na schooltijd direct naar huis gingen om thuis verder 

te werken. Die wordt niet meer nagekomen, goed om in herinnering te brengen. PG-lid 

geeft aan dat collega’s onderling wel 1,5 m afstand houden en dat men er elkaar ook op 

aan spreekt. Mooi leerproces om elkaar feedback te geven       

De ventilatie werkt, het is gecontroleerd. Lokalen in het zuiden meer last van warmte en 

minder frisse lucht. Ramen worden nu nog opengehouden (zoveel mogelijk. Het is wijs 

ouders te attenderen op warm aankleden/ vestjes die aan en uit kunnen omdat ramen 

open i.v.m. Corona wel heel belangrijk is. 

• Projectgroep educatief partnerschap: stand van zaken Rapportfolio 
De projectgroep is wat kleiner geworden. Een deel houdt zich bezig met rapportfolio, ander 

deel met ouder-kind gesprekken. Doel: leerlijn in rapportfolio duidelijker maken. Er is al 

een stukje toegevoegd dat kinderen zelf meer kunnen vertellen over hun ontwikkeling. 

Daar is ook een stukje onderzoek aan gekoppeld. Het idee is om kinderen meer eigenaar te 

laten worden van rapportfolio. Het kan op termijn dan ook een communicatiemiddel 

worden voor de leerling (filmpjes/ foto’s uploaden). Over deze ontwikkelingen moet t.z.t. 

ook goed gecommuniceerd worden naar de ouders. 
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• Projectgroep gezonde school: subsidie aangevraagd 
Er is subsidie aangevraagd voor jong leren eten. Een initiatief dat bij deze noemer hoort is 

bijvoorbeeld het oogsten in de moestuin en daarna koken met de groenten. Met subsidie 

kan school meer de wereld in en activiteiten levend maken. Inhoudelijk zou men de leerlijn 

graag koppelen aan wereldoriëntatie (voeding/ beweging/ hygiëne). Het thema gaat dan 

ook meer geïntegreerd in de klas worden en blijft niet als een ‘losse’ projectgroep 

functioneren. De projectgroep kan nog nieuw leven in geblazen worden. Oproepjes bij 

ouders tot leuke initiatieven zou kunnen – wel goed idee om vanuit een visie te doen. 

 

• Personeel 
Guido wordt gedetacheerd bij nul73 dat techniek stimuleert bij kinderen. Voor het Palet 

betekent dat dat er iemand gezocht wordt die Guido 1 dag in de week over kan nemen. 

Maar anderzijds is het een mooie kans, voor Guido en school, dat hij daar is gaan werken.  

 

Lidwine is haar master af aan het maken. Zij wordt 1 dag in de week vervangen door een 

net afgestudeerde leraar. Zowel de leraar als de school kunnen middels deze constructie 

ervaren of er sprake is van een match. 

 

Loes is zwanger! Van harte! Eind maart is ze uitgerekend, rond carnaval met verlof. MR wil 

ze misschien, op enkele vergaderingen na, toch door blijven doen in haar verlof. Ze denkt 

daar nog even over na. 

 

• Gebouw 
Een deel van het meerjaren onderhoudsplan is (wordt) versneld uitgevoerd. Vloeren en 

verwarmingen zijn vernieuwd, in de herfst en kerstvakantie wordt ook weer gewerkt. Over 

twee weken weer een gesprek om de prio’s voor het gebouw weer te bespreken.  

 

De nieuwe huisvesting gaat niet snel, geen nieuws. 

 

PG-lid: de hygiëne op de toiletten in de bovenbouw is vreselijk; plas, snot, poep op toilet 

brillen.  

PG-lid heeft het item ingebracht in het unit overleg. 

 
 

• PDF bestanden evaluatie KCM (n.a.v. vorige vergadering) (bijlage 1a en 1b) 
We hadden nog twee bijlagen tegoed. directie noemt de bijzonderheden die zij zag 

Opvallend was dat bleek dat men veel verbeteringen voor in het curriculum ziet – hier 

moet het gesprek nog over gevoerd worden. Verder kan de inzet van externe leermiddelen 

beter. Directie vond het opvallend dat een kwart van de mensen aangeeft dat uitjes ‘vaak’ 

voorkomen. Wellicht zijn dit de leerkrachten van de kleuters? Die gaan er relatief vaak op 

uit. Verder is Directie blij met de score op veiligheid: goed, hoge score. Wetenschap en 

techniek is aandachtspunt, dat is bekend. Wellicht dat Guido en de band met nul73 hier 

iets positief aan kan veranderen. 

Over twee jaar is weer zo’n meting – dan kan er specifiek gevraagd worden naar of er 

ontwikkeling wordt gezien t.o.v. deze meting. 

 

• Meting binnenklimaat 
Meting heeft plaatsgevonden. De apparatuur is in kaart gebracht. Er is een standaard 

meting geweest, die was goed. Achterstallig onderhoud was er niet op dit punt voor het 

Palet. Er is een jaarcyclus wanneer welke school aan de beurt is, houdt Signum goed bij. Er 

is al over gecommuniceerd in de nieuwsbrief omdat het een topic was toen.  
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• Sint en Piet (zie bijlage 2) 
Directie heeft een document voorbereid.  

Sint en de pieten van het Palet hebben zelf de keuze gemaakt te stoppen vanwege 

ontwikkelingen in de maatschappij. Dat doet hen pijn, er was sprake van een sterke band 

en dat dit eindigt is verdrietig voor sommige collega’s. Vanaf heden wil het Palet graag 

gaan werken met roetveeg pieten i.p.v. zwarte pieten, de MR-oudergeleding is daarmee 

akkoord. 

Er ontstaan al wat nieuwe initiatieven, mensen van dichtbij die Sint en/of piet 

kunnen/willen zijn. Er wordt nog wel gezocht naar pieten. Netwerk van Sjoerd bij het KW1C 

kan hiervoor benut worden. PG-lid geeft aan dat vreemde neuzen als piet wel gewenst is. 

OG-lid benoemt dat Sint&Piet feest met Corona een extra uitdaging is. Directie geeft aan 

dat er sprake is van twee afspraken: er moet een draaiboek zijn en dat draaiboek moet 

voldoen aan de laatste RIVM-richtlijnen. De werkgroep is nu ook bezig na te denken over 

hoe de ouders – ondanks Corona – toch ook bij het feest te betrekken.  

 

• Organogram Het Palet (zie bijlage 3a en 3b) 
Directie heeft het organogram gedeeld en vraagt zich hardop af of dit meteen definitief 

gemaakt moet worden of dat je dit mag blijven aanscherpen? Aanscherpen kan altijd, het 

is een levendig iets dat einde jaar geëvalueerd wordt. Evaluatie van UC’s komt ook twee 

keer per jaar op agenda MR. Femke en Sjoerd zijn UC geworden. Femke kan erin 

gefaciliteerd worden door een LIO student. Bij Sjoerd ligt er nog te veel op zijn bord, moet 

naar gekeken worden. 

 

• Schoonmaak  
Er stond nog in notulen dat ouders gevraagd zouden worden voor een school schoonmaak. 

Dit geldt niet meer, er is door Corona een extra schoonmaak geweest en sowieso steekt 

school liever effort in schoonmaak beter aansturen dan ouders hiervoor betrekken. Directie 

geeft aan dat de schoonmaak afspraken in het team nog eens herhaald zullen worden. PG-

lid is bijvoorbeeld benieuwd naar wanneer de tafels schoongemaakt worden. 

 
20.45 Notulen en actielijst 06-07-2020 (zie bijlage 4) 
 
 Spellingswijze naam van Yvette Delmee is veranderd.  

 AVG-beleid is nog niet gedeeld door directie, zetten we op de actielijst. 

 Notulen zijn vastgesteld, dank aan de notulist. 

 
20.55 Punten vanuit de MR 

• Verkiezingen oudergeleding 
Oproep is uitgegaan. Mensen kunnen nog reageren tot en met 29 september. Daarna mailt 

de voorzitter de potentiele kandidaten met de vraag of ze haar willen bellen om ze te 

informeren over het aantal geïnteresseerden en de eventuele aanstaande verkiezing.  

 

• Personeelsgeleding  
Lidwine is het nieuwe lid van de PG. Roline wordt de secretaris van de PG.  

 

• Input voor MR-scholing (27 oktober a.s.) 
- Welke recht op welk onderwerp; adviesrecht, instemmingsrecht, etc. 

- Rol van de schoolleider; verhouding tussen schoolleider en MR? 
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- Wat van de dingen die je op de werkvloer hoort bespreek je als PG wel en niet in de MR? 

(en wat hoort bv juist bij OR en wat bij MR?) 

 

OG-lid heeft 5 oktober de telefonische intake met de trainer. Na 5 oktober schakelen OG-lid 

en PG-lid over trainings locatie/catering etc. 

 

• Jaarverslag MR  
 
Jaarverslag komt tot stand door de belangrijkste zaken uit de notulen van afgelopen jaar te 

bundelen. OG-lid maakt opzet, PG-lid leest mee en we agenderen het jaarverslag voor de 

volgende vergadering. 

 

• Taakuren team 
Taakuren vaststellen is een team aangelegenheid i.p.v. directie aangelegenheid deelt PG-

lid. Over de aanpassingen van vorig jaar is niet gesproken en die aanpassingen zijn dit jaar 

wel weer gehandhaafd. Wat hiermee te doen? Als MR bespreken met directie; wat zijn de 

regels rondom de taakuren en hoe daarnaar te handelen. Actie: 2 leden van de PG zullen 

het er met de directrice over hebben. 

Taakurenplaatje volgende keer tegelijk met formatie meenemen in de MR. 

 

• Schoolreisje  
Er was een vrij standaard pakket aan schoolreisjes, nu is het schoolreisje educatief 

geworden met een spelelement. Hoe/ door wie/ wanneer is dit veranderd? Het is wel eens 

genoemd tijdens studiedagen, maar communicatie is toch niet duidelijk geweest. Het komt 

vanuit Signum en de OR. In het beleid van Signum staat dat het uitje educatief tintje moet 

hebben. Daardoor zijn er nu ook meer mogelijkheden. 

 

• Overig 
De MR wil graag voor de begroting van ’20-’21 1000euro reserveren. 

 
21.20 Rondvraag 

• n.v.t. 

• PG-lid stuurt een datumprikker uit voor het afscheidsetentje 

 


