
Notulen 

 

MR vergadering Het Palet 

Datum: 15-04-2019 

Tijd:  19:00 

Locatie: Schoolgebouw “Het Palet, Hattem” 

Aanwezig: Anneke van Willigen, Lisa van Brummelen (secretaris), Clarissa Landman, 

  Okyay Orgut en Iris Bakker (Voorzitter) 

Notulist:  Lisa van Brummelen 

Directie: Conny Wencker en Evelyn Bredewoud 

Afwezig met 

bericht: Martine Roseboom 

 

Huisvesting/formatie schooljaar 2019-2020 
Gezamenlijke MR-vergadering gehad op de Vlonder. Op flap-overs zijn voor-en nadelen opgeschreven over 

uitwoning groepen (mogelijkheid jonge of oude groep) of geen uitwoning.  Na een gesprek met de gemeente 

is er nu onduidelijkheid over huisvesting in Hattem. Zowel Palet als Zaaier hebben een huisvestingspro-

bleem.  Wordt vervolgd. De gemeenschappelijk voorkeur ging uit naar groep 7. 
 

Groepsverdeling (planning en communicatie) 
Volgend jaar moeten er 12 groepen gevormd worden. Dat wil zeggen dat er een combinatiegroep gevormd 

zou moeten worden. Er is gesproken over een grote groep 3 of groep 3 in combinatie met een 3-4. Met een 

grote groep 3 wordt de belasting te groot (oudergesprekken, rapporten ..). Een kleine groep 3, 3-4 en 4 heeft 

de voorkeur. Op 18 juni wil de directie definitief naar ouders communiceren (van de groep die het gaat be-

treffen), op 19 juni een avond met ouders beleggen.   
 

Vakantierooster (informatief, directie) 
Voor volgend jaar is het nieuwe vakantierooster voorgesteld. Er wordt weer gesproken over 2 weken meiva-

kantie. Dit heeft wel weer gevolgen voor het aantal margedagen op school. De pauzetijden blijven wel een 

probleem; met name de leerkrachten van de onderbouw hebben nauwelijks tot geen pauze. Er wordt gespro-

ken om in de nieuwsbrief te gaan polsen over hulp in de pauzes.   

 

Bijdrage MR moestuin (voorstel afhameren) 
Voor de moestuin wordt er 500 euro vrijgemaakt. Bij de OR is nog geld dat van de MR is, dit willen we 

graag besteden aan veiligheid op school, bijvoorbeeld hesjes voor de kinderen voor tijdens het fietsen.   
 

Schoolgids/kalender (directie informatief) 
Na de zomervakantie wil het Palet graag een kalender meegeven aan elk gezin.  Hierop staan belangrijke da-

gen, vakantie en o.a. ook de verkorte schoolgids. 
 

Aankomende vacature MR kenbaar maken. 
Iris haar termijn loopt af. Ze heeft besloten om uit de MR te gaan i.v.m. andere prioriteiten. Er moet in ieder 

geval een nieuwe vacature voor de MR uitgezet worden. Voor de volgende nieuwsbrief schrijft Iris een 

stukje om te plaatsen. Clarissa: voor MR-P is het handig om met de tijd trapsgewijs uit de MR te gaan, zodat 

niet de gehele MR in één keer vervangen moet worden.   

 

Ingekomen stukken 

Zijn er niet. Alleen een tijdschrift. Lisa gaat kijken of er nog iets interessants in staat om in de 

volgende vergadering te delen. 

 

Rondje groepen 

Cito-toetsen zijn begonnen in groep 8. Veel kinderen ervaren dit niet als heel spannend. 

Verder gaat het goed in de verschillende groepen. 

 



 

Mededelingen 

De volgende MR vergadering zijn op 12 juni en een extra vergadering op 1 juli. 

 

Rondvraag 

De vraag m.b.t. de toetsen op de maandkalender is behandeld. Leerkrachten zetten vanaf nu alleen 

nog de leertoetsen op de maankalender; geen bloktoetsen. Hierdoor staan er in het vervolg minder 

toetsen op de kalender. 

 

 


