
 

 

 

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 
 
 
Arnhem, 10 september 2019 
 
Geachte leden, 
 
Hierbij nodig ik jullie uit voor de MR-vergadering op woensdag 18 september 2019, van 19.30 - 21.30 uur,  
aan de  Bauerstraat 8 (hal). 
 
 
AGENDA 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
 

2. Welkom nieuwe MR leden + voorstellen 
a. MR start cursus voor de nieuwe leden? 

 
3. Notulen van de juni vergadering zijn per mail vastgesteld & Actiepunten doornemen 

 @Ronald – aanpassen notulen vergadering 3 april (in de notulen van de vergadering van 3 april 

ontbreekt dat de MR ingestemd heeft met de nieuwe visie van de Pieter Brueghelschool). 

@Ronald – jaarverslag opstellen 

@Jolanda – sturen van notulen mei vergadering naar Sebas voor plaatsing op website. 

@Jorn – sturen van notulen van juni vergadering naar Sebas voor plaatsing op website 

@allen – vergaderthema’s uitzoeken en vaststellen. Jorn heeft voorzet gedaan en opgenomen in het 

huishoudelijk reglement. Aan te vullen door de rest door gebruik te maken van de oude notuelen en 
de tevredenheidspeilingen. 
 
Opmerking: onder documenten staat nog de schoolgids met schooljaar 2018/2019  

  
4. Ingekomen/uitgegane stukken 

 
5. Mededelingen vanuit  

OR: 
GMR:  
Team: 
 

6. Vaststellen vergaderdata 
Voorgestelde data:  
- 6 november 
- 29 januari 
- 1 april (geen grap ) 
- 3 juni 
 

7. Vaststellen huishoudelijk reglement MR – zie bijlage 

 
8. Taakverdeling binnen de MR 

 Voorkeuren / wensen?  
 

9. Andere manier van vormgeven MR vergaderingen 
De huidige manier van de MR vergaderingen is erg statisch. We komen 5 x per jaar bij elkaar voor 
min of meer dezelfde zaken. De vergaderingen vinden altijd zittend aan dezelfde tafel plaats. De 
wens is om te kijken of we zowel iets aan de vorm van vergaderen kunnen doen, als aan de inhoud. 
Dus minder “controlerend” en meer “meedenkend” over het beleid van de school, meer gezamenlijk 
optrekken. Graag ieders ideeën hierover.  



 

 

 
10. Bevorderen herkenbaarheid MR onder ouders 

Een onderwerp dat al meerdere keren op de agenda heeft gestaan en in ieder geval geleid heeft tot 
een MR bord in de hal. Willen we nog iets met dit punt of parkeren we dit voorlopig? 

 
 

11. Afscheid van vertrekkende leden Hanneke en Jolanda. 
 

12. Rondvraag en sluiting 
  
Met vriendelijke groet,  
Jorn Leistra, voorzitter 


