
 

 

 

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 
 
 
Notulen MR vergadering donderdag 7 november 2019, 19.30-21.30u.  
 
Aanwezig:  Carolien Salari, Yasmine Dijkstra, Ilko Bosman, Jorn Leistra (VZ) Ronald van Kranen, Lottie Koopman en 
Martin Bokx.  
 Afwezig: - 

 
Actiepunten zijn met een @ en betreffende naam aangegeven 
 
 
AGENDA 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
- Toegevoegd wordt het aanpassen van het MR regelement. 

 
2. Welkom Ilko + voorstellen 

- Ilko stelt zichzelf voor en daarna stellen de andere leden van de MR zich voor. 
- Voorstel voor de nieuwe leden om de MR cursus te doen. 

 
3. Actiepunten. 

 @Allen – vergaderthema’s uitzoeken die interessant zijn om binnen de MR met elkaar te bespreken. 

We bespreken de ideeën. Ouderparticipatie/ouderbetrokkenheid – Keuze van nieuwe rekenmethode – 

Gesprekken met ouders – Hoe werkt Snappet – Passend onderwijs/differentiatie – Prestatiegericht, al op jonge 

leeftijd. 

@Ronald – Het aangepaste jaarverslag staat op de website. Check, staat erop. 

@Jorn – gesprek VOO inzake mail van MR kandidaat. Jorn geeft weer hoe het verlopen is en dat we de nu 

toegepaste werkwijze voor de toekomst opnemen in de officiële stukken van het MR regelement.  

  
4. Ingekomen/uitgegane stukken 

- MR Magazine is binnen gekomen post. 
      

5. Mededelingen vanuit  
OR:  - Er zijn geen mededelingen uit de OR. Jorn zoekt contact met de voorzitter van de OR. 
Team: - Er zijn geen mededelingen betreffende het team. 
 

6. Maakonderwijs (Yasmine, Carolien en Ronald) 
Dit is het 1e onderwerp van de veranderende MR om op een actieve manier mee te denken over 
ontwikkelingen op de Pieter Brueghelschool. 
Er zijn scholen op bezoek geweest op de Pieter Brueghelschool om te kijken op welke wijze wij het 
Maakonderwijs vormgegeven hebben. Dit heeft een bijzonder effect gehad, omdat bleek dat men zeer 
enthousiast was ook al staat het geheel bij ons ook nog in de kinderschoenen. Wel hebben we een duidelijke 
visie en een helder stappenplan uitgezet in de tijd. Daarnaast is er een Designteam (bestaande uit 
leerkrachten en externe specialisten van de PABO) dat een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling. Deze 

groep heeft als uitdaging om een breed draagvlak te creëren vanuit een heldere visie.  

Yasmine presenteert (in geluid en beeld) op welke wijze het nu verloopt en waarin ook te zien is wat zich in de 
groepen afspeelde tijdens de Maakweek. 

Een belangrijke “rode draad” is de Designcirkel, volgens welke alle “lessen” verlopen. En hoe gaat het nu 

verder ? Op welke manier kan de MR een rol spelen binnen dit proces ! 
Een belangrijk effect van “zo’n” presentatie als die van vandaag is dat doelstellingen en plannen van de Pieter 
Brueghelschool veel beter te begrijpen zijn op het moment dat het beleid in de MR wordt besproken om op 
deze manier weloverwogen te kunnen instemmen. Achtergronden en inhoud wordt hierdoor veel duidelijker.  
Op 1 april 2020 komt het maakonderwijs weer op de vergadering van de MR. 



 

 

7. De begroting. 

De directeur laat de “voorlopige” begroting zien voor het komende kalenderjaar. Belangrijke bedragen worden 

besproken en wat de betekenis/inhoud is van de eventuele keuzes die gemaakt zijn en wat dit voor de 

begroting betekent. Een groot aantal onderdelen zijn niet beïnvloedbaar. Dit heeft vooral te maken met de 

verdelingen over alle scholen van het bestuur. Het zijn vaak “de vaste lasten”. Verder zien we op welke manier 

er wordt geïnvesteerd in de komende jaren. Er wordt afgesproken dat, zodra de begroting definitief is, de 

eventuele wijzigingen door de directeur gemaild worden en dat ook de goedkeuring daarna via de mail gaat. 
 

8. Formatie-overzicht (n.a.v. teldatum 1-10-2019)  
De directeur geeft een overzicht hoeveel groepen er in het nieuwe schooljaar worden gevormd op basis van 
de teldatum. Dat zullen er volgend jaar waarschijnlijk weer 11 zijn. De instroom is lastig te voorspellen en 
daarom is er uitgegaan van gelijk blijvende instroom van nieuwe leerlingen en rekening houdend met het 
aantal schoolverlaters aan het einde van het schooljaar (50 leerlingen). 

 
9. Thema volgende vergadering 

1) Hoe werkt het als we een nieuwe rekenmethode kiezen. Carolien (samen met Ronald en Yasmine) neemt 
de MR mee op het pad van afwegingen, gesprekken en op welke manier we tot keuzes komen. 

Eventueel 2e onderwerp, ouderparticipatie. 
 

10. Rondvraag en sluiting 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering. 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Ronald van Kranen, secretaris. 


