
 

 

 

P I E T E R  B R U E G H E L S C H O O L 

 
Aan de Medezeggenschapsraad 
van de Pieter Brueghelschool 
 
 
De notulen van de MR-vergadering van woensdag 14 april 2021, 

van 19.00 - 21.00 uur. 

 

Aanwezig: Carolien Salari, Yasmine Dijkstra, Jorn Leistra (VZ), Ronald van Kranen, Ilko Bosman, Lottie 

Koopman en Herman van Meerem. 

 
 

1. Opening en vaststelling agenda. 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld, alleen de volgorde van agendapunten wordt 
gewijzigd. 

  
2. Mededelingen vanuit:  

Team: re-integratie Tessa - De re-integratie verloopt eigenlijk heel voorspoedig. Tessa kan steeds 
meer uren en dagdelen werken en is sinds vorige week ook gestart met lesgeven aan groepjes 
kinderen en zal de komende weken als ‘co-teacher’ bij Sasja in groep 5 gaan lesgeven. Dit gaan we 
verder uitbreiden de komende weken. Daarnaast is Tessa ook medeverantwoordelijk (als beheerder) 
voor de invoering van SocialSchools en geeft ze veel rondleidingen aan nieuwe ouders. En dat gaat 
haar heel goed af! 
 

3. Analyse Herman bespreken. 
Herman licht zijn analyse toe aan de hand van de presentie aan het team op de studiedag van 12 
februari 2021 en uit deze analyse is een conclusie gekomen die door het team als helder werd 
ervaren. In samenwerking met de leerteams is er een plan van aanpak gekomen voor het team van 
de PBS, bestaande uit 5 belangrijke punten: 
1. Professionaliteit - Werken aan professionele houding en gedrag. 
2. Missie en visie centraal - visie op leren en leren organiseren. 
3. De basis op orde - onderwijskundig investeren, betere leerlijnen en doorgaande ontwikkeling,  
    kwaliteitseisen aan mensen en materiaal. 
4. Scholing en expertise. 
5. Enthousiasme en uitstraling - we doen het samen en we doen het met plezier! 
    Aan de punten 1 en 3 zal in de komende tijd (voor de grote vakantie) aandacht besteedt worden en  
    daarin wordt het team begeleid door experts van Flores. 
    Dit komt terug op de vergadering in juni 2021. 
 

4. Bespreken zorgen rondom leerkracht afhankelijk onderwijs en te weinig individuele aanpak. 
Er wordt door de oudergeleding van de MR aandacht gevraagd voor de grote individuele verschillen 
in de manier waarop het online lesgeven wordt gerealiseerd. Daar waar de ene leerkracht de hele 
dag beschikbaar is en aandacht heeft voor de leerlingen, is een ander maar weinig online en geeft 
de indruk er snel klaar mee te zijn. Zo komt men niet tegemoet aan hetgeen de leerling op dat 
moment nodig heeft. Daarnaast is de communicatie met ouders soms niet op orde en ook dit is zeer 
afhankelijk van de persoon. 
Een ander punt is de individuele aanpak om tegemoet te komen aan de behoefte van iedere leerling. 
In de visie van de PBS staat dit centraal, maar men vindt dit moeilijk terug te vinden in het handelen 
van de individuele leerkrachten. Verschillen zijn er natuurlijk, maar het basale onderwijs zou in grote 
lijnen niet af mogen wijken. Ook de teamleden herkennen deze situatie, de afspraken zijn dit jaar 
zeker beter vastgelegd, maar worden lang niet altijd goed nagekomen. Er worden een aantal 
onderwerpen centraal besproken waarin visie en werkelijkheid niet overeenkomen en op welke wijze 
de school daaraan werkt (zie ook punt 2 en 3 van het plan van aanpak van agendapunt 3) 

 
5. Communicatie in geval van quarantaine. 

Er is nogal een verschil in communicatie tussen de 1e lockdown (de ouder van een positief geteste 
leerling had dit al via Whatsapp gecommuniceerd naar de andere ouders) en de 2e lockdown. Het 
probleem was vooral het op hele korte termijn geconfronteerd worden met veranderingen zodat het 



 

 

voor ouders heel lastig was om voorbereidingen te treffen. Er wordt door school nu goed vooruit 
gecommuniceerd, maar het is er voor de school niet makkelijker op geworden. De communicatie via 
de GGD is verplicht, maar niet altijd eenvoudig, rekening houdend met AVG eisen. Er moet dus veel 
door de school georganiseerd worden en ook moet er steeds toestemming gevraagd worden en zelfs 
dat is lastig omdat uitslagen niet bekend mogen worden gemaakt zonder toestemming. Er wordt door 
de ouders veel onderling gecommuniceerd, waardoor er snel negatieve reacties ontstaan en wordt 
het voor school alleen maar lastiger om berichten hierover met de ouders te delen.  
Nu wordt er vanuit school helder en duidelijk en vooral op tijd gecommuniceerd met de ouders. 
Er komt een bericht van de MR voor de ouders om de school de protocollen te laten volgen en om 
niet meteen via de app groepen te communiceren. Dit stuk zal in de komende nieuwsbrief gezet 
worden. 
 

6. Resultaten enquête thuisonderwijs. 
De uitkomsten van de enquête worden besproken en zullen ook naar de ouders gaan. Eerst moet het 
geheel met het team besproken worden om vast te stellen wat er precies mee gedaan gaat worden 
om ook de aanpak met de ouders te kunnen delen. 
Conclusies enquête: 
- Er is geen eenheid binnen de school over de uren die de leerlingen dienen te besteden aan 

het schoolwerk. Te weinig uren is niet bevorderlijk voor de leerlingen, echter is teveel uren 
besteden aan schoolwerk ook niet bevorderlijk en levert mogelijk veel frustratie op. 
Voor een eventuele volgende thuisonderwijs situatie, is het afspreken van een minimaal en 
maximaal aantal uren verplicht schoolwerk en communiceren wenselijk. 

- Kunnen wij het aanbod van (zinvol) extra materiaal uitdagender/creatiever maken? 
- Het is belangrijk voldoende zicht op de leerlingen te houden in een periode van 

thuisonderwijs. Het laagdrempelig houden van het raadplegen van de leerkrachten/extra 
begeleiding vragen, zou in deze situaties voor een groot deel van de leerlingen bevorderlijk 
zijn voor hun prestaties/welbevinden. Voor een eventuele volgende thuisonderwijs situatie 
is het verstandig meer eenheid te creëren in de mogelijkheden en momenten dat de 
leerkrachten beschikbaar zijn voor raadpleging en extra begeleiding. Dit om verwarring 
binnen gezinnen te voorkomen en de drempel (hopelijk) voor leerlingen te verlagen om de 
leerkracht te raadplegen. 

 
 

7. Bespreken analyse van de recente CITO uitslagen. 
Herman legt aan de hand van grafieken de schoolopbrengsten 2021 van LVS rekenen, DMT, spelling 
en begrijpend lezen uit. 
De lockdown heeft invloed gehad op de resultaten, maar de onderdelen zijn wel weer omhoog 
gegaan. Begrijpend lezen is een onderdeel wat extra aandacht moet krijgen, samen met 
woordenschat. De nieuwe rekenmethode heeft zeker invloed gehad op de resultaten, maar dit was 
vooral een positief effect. De leerlingen die moeite hadden met de oude methode hebben veel baat 
bij het leren rekenen in concrete stappen. Het analyses worden in de volgende vergadering in het 
team besproken, zowel op schoolniveau als op groepsniveau.   
 
Acties: 
 
Rekenen: onderzoek d.m.v. observaties en analyse. 
- Teamscholing 
- extra inzet op automatiseren 
- aanschaf nieuwe methode (uitgangspunt: enquête team en onderzoeksresultaten 

/probleemanalyse) 
 

Begrijpend lezen: (loopt nog, lockdown-vertraging) 
- oriëntatie op close-reading (cursus enkele lkr-> gestopt door Corona) 
- analyse voorwaarden begrijpend lezen 
- technisch lezen: woordenschatontwikkeling d.m.v. afname WST-toets start en einde schooljaar. 
 
Kritische noten en aanvullende opmerkingen: 
- de startmeting aan het begin van het schooljaar is gedaan ná een zomervakantie en ná een 

lockdown met aansluitend een periode van halve schoolweken. -> die meting valt laag uit 
(vooruitgang t.o.v. die meting is te verwachten) 

- de lesperiode sept - dec is geïntensiveerd: waar grote hiaten zaten heeft een re integrerende RT-
er veel werk verzet (versnelde groei voor kwetsbare groep) 



 

 

- de laatste lockdown was korter en we waren al voorbereid -> minder uitval van lessen. Ook 
hebben meer risico-leerlingen gebruik gemaakt van de opvang. (minder terugval in leerresultaat 
dan verwacht) 

- de periode van onderwijs tussen start schooljaar en nu is veel langer dan tussen nu en einde 
schooljaar: de groei tussen beide meetmomenten is daardoor niet gelijk verdeeld! 
 

8. Formatie-overzicht (n.a.v. de teldatum 1 oktober) 
Op dit moment is het formatie overzicht nog niet aanwezig, maar op basis van de 1 oktobertelling zou 
er een groep ingeleverd moeten worden. De begroting is positief, dus wordt er geprobeerd of dit nog 
voorkomen kan worden door een beroep te doen op het bestuur. Hetzelfde geldt voor de 
kleutergroepen. Daar wordt gevraagd of de mogelijkheid bestaat om tijdens het lopende schooljaar 
weer een nieuwe kleutergroep te starten. 
In juni is het aantal groepen bekend en zal dit agendapunt terugkomen op de vergadering. 
 

9. Voortgang Schoolontwikkelplan 2020 – 2024 in relatie tot het jaarplan. 
 In het Jaarplan 20-21 zijn de volgende Beleidsvoornemens opgenomen:  
 *de nummers verwijzen naar de nummers en onderdelen van agendapunt 3 

 
- Rekenonderwijs en EDI - Dit onderdeel is verwerkt bij de punten 3 en 4* 
- Professionele cultuur     - Zie punt 1 en 4* 
- Kwaliteitszorg                 - Vooral bij punt 3 komt dit aan de orde, maar ook bij 1 en 4* 
- Maakonderwijs               - Heeft vooral met punt 2 en 5 te maken, alhoewel ook punt 1 erbij 

                                         betrokken is* 
 -     Missie/visie                     - Komt nadrukkelijk bij punt 2 aan de orde, maar raakt eigenlijk alle  
                                                            onderdelen* 

 
10.      Rondvraag en sluiting. 
           Summercamp.  
           Herman geeft aan dat dit project volledig buiten de school om wordt georganiseerd. De school 
           en het plein worden beschikbaar gesteld aan deze organisatie en het zal in de eerste week  
           van de zomervakantie plaatsvinden. Er is nog overleg met het bestuur om te kijken of het geheel door 
           zal gaan.  
           De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Ronald van Kranen, secretaris MR 


