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Maandag 12 april 2021 

20.00 – 22.00 

Online vergadering 

 
 
Opening en mededelingen: 
PG zorgt voor een cadeautje voor PG.  
 
School heeft 4 voorstellen gehad wat betreft meubilair. 1 plan was volledig naar wens. In de 
zomervakantie wordt een groot deel vervangen. De rest volgt in de kerstvakantie. Meubilair 
voor leerlingen (stoelen en tafels) worden sowieso vervangen voor komend schooljaar.  
 
Mobiliteitsweken zijn achterhaald. Het was een aantal jaar geleden opgezet om mobiliteit 
binnen Signum te stimuleren. Nu is de mobiliteit een standaard binnen Signum, er wordt 
veel gebruik van gemaakt. De promotie is niet meer nodig. De mobiliteitsweken hoeven dus 
niet meer op de agenda te komen.  
 
Er zijn momenteel 3 collega’s ziek thuis i.v.m. corona.  
Uit de vijfde dagtest blijken soms toch besmettingen onder leerlingen (vaak zonder 
klachten). Het is fijn dat deze leerlingen niet in school zijn geweest.  
 
 

Pauzemoment  
Aanleiding: eten/drinken dat niet op is en leerlingen die aangeven dat ze te weinig pauzetijd 
hebben of moesten doorwerken. Deze signalen komen vanuit ouders.  
In de lagere groepen is er meer tijd dan de gestelde 15 minuten voor de eetpauzes.  
In de bovenbouw maken ze gebruik van jeugdjournaal, klokhuis, voorlezen of kletsen 
tijdens de pauzes.   
Van de 5,5 uur onderwijstijd per dag is een half uur per dag pauze tijd en 5 uur 
onderwijstijd. Het half uur per dag pauze is tijdens het buitenspelen.  
Het bijgeleverde stukje tekst moeten worden aangepast; niet teveel details (tijden, filmpje, 
wat wel/niet drinken)   
PG en directie passen de tekst aan.    
 
 

Vakantierooster  
De school wil 5 calamiteitenuren achter de hand houden i.v.m. vervanging school meubilair.  
MR stemt in.  
De studiedagen zijn op deze dagen gekozen doordat we aan het eind van de module ons 
onderwijs willen evalueren. De overige dagen zijn verspreid over de verschillende dagen 
van de week i.v.m. de parttimers.  
MR stemt in. Directie informeert ouders aan het eind van de week.  
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Wijziging in advisering groep 7   
Normaal gesproken heeft groep 7 drie toetsmomenten. Midden, entree en eind.  
Doordat de M-meting later is afgenomen, in verband met de thuiswerkperiode, heeft groep 
7 een voorstel gemaakt om de toetsing dit jaar te wijzigen. De entreetoets en eindmeting 
liggen nu erg dicht op elkaar.  
Voorstel is dat de Entreetoets wordt afgenomen in plaats van de E-meting.  
Dit is een tijdelijke wijziging van beleid.  
Worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht?  
MR stemt in.    

 
 

Proces Schoolondersteuningsprofiel  
Directie presenteert het SOP. De school presenteert hierin zijn onderwijs- en 
ondersteuningsbehoefte. Hierin wordt dus duidelijk gemaakt wat de mogelijkheden zijn van 
Het Palet.  
De basisondersteuning van Het Palet moet verbeterd worden.  
Het SOP wordt niet gepresenteerd op de website, maar is opvraagbaar voor ouders.  
Het Palet profileert op het meer- en hoogbegaafdenonderwijs.  
Voorheen werd het SOP eens per vierjaar gemaakt, nu jaarlijks. Verbeteringen in onderwijs 
kunnen nu beter worden bijgewerkt. Stuk realistischer beeld van het school.  
SOP genoemd in schoolplan. Daar is dan te lezen wat het SOP is en dat het opvraagbaar 
is.  
Actiepunt: kijken hoe we dit in de nieuwsbrief kunnen plaatsen.  
Instemming voor de MR is in juni.  
 
 

Formatieplan  
Directie ligt toe waar het geld voor de formatie vandaan komt.  
Er is een keuze. Formeren we 18 of 19 groepen komend schooljaar? Het team wordt 
betrokken in deze keuze.  
Noodgebouw op het kleuterplein wordt vervangen voor 4 klaslokalen, daardoor ontstaat 
groeiruimte. Het is niet zeker dat dit in de zomervakantie gaat gebeuren. In ieder geval wel 
dit kalenderjaar.  
Komend schooljaar is er instoomruimte in de middenbouw. De bovenbouw groepen hebben 
dan meer recht op ondersteuning.  
 
 

Schoolveiligheidsplan  
Directie ligt toe. Vanuit dit document is te lezen waar aandacht op nodig is of wat de 
opdracht is wat betreft veiligheid. Het is een verzamelplatform om te zien wat er allemaal 
gebeurt op Het Palet en waar de nodige informatie is terug te vinden. Ook fungeert het als 
een zelfscan “is overal aan gedacht en zijn alle benodigde documenten aanwezig?” 
Actie: MR kijkt welke punten zij willen meenemen in het activiteitenplan.  
 
 

Verslag en actielijst 1 maart  
Invallers vinden met corona is lastig. Intern schuiven met collega’s (en dus als leerkracht je 
bubbel verlaten) wordt niet vaak gebruikt.  
BCC mail over groepen (4-5) richting MR. Mocht de MR vragen krijgen, dan zijn ze op de 
hoogte.  



                  Notulen MR 12-04-2021 

- 

Werkverdelingsplan moet klaar zijn in mei. PG zet het op de agenda en neemt dit mee naar 
directie.  
Rapportfolio moet terugkomen op de agenda. PG vraagt bij een collega na wat het tijdspad 
is wat betreft rapportfolio en zet het op de actiepuntenlijst.  
 
 

Activiteitenplan MR  
Voor 18 april input leden MR, PG/OG lid verwerken deze input.  
20 mei om 20.00 uur bespreken we dit plan binnen de MR.     

 
   

Rondvraag 
PG bekijkt het verslag van de GMR en zet de belangrijkste punten op de mail naar de leden 
van de MR.  
Nieuwsbrief stukje wordt opgepakt door lid PG. Zij levert input voor de nieuwsbrief aan bij 
directie.  
Week van 8 moeten worden toegelicht in de nieuwsbrief. PG neemt dit mee naar directie.  
PG neemt informatie combinatiegroep mee als inspiratie voor nieuwsbrief  

 
 


