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

Notulen 13 april 2022

1. Opening en vaststelling agenda (19.30 - 19.35)
Er is voor deze agenda nog één punt binnengekomen bij de
voorzitter over de TSO.

Wegens gevoeligheid van dit onderwerp nemen we het niet op in
de notulen. De voorzitter koppelt terug dat het punt besproken is en de directeur neemt contact op
met de betrokkenen.

2. Kennismaking en afspraken met OR (19.35 - 19.55)

Dit agendapunt is wegens afwezigheid van de OR niet doorgegaan.

3. Ontwikkeling 5 gelijke dagen model (19.55 - 20.05)

De school is aan het onderzoeken of de school overgaat naar het 5 gelijke dagen model. Er is een
tijdspad gedeeld over het 5 gelijke dagen model. Nu de TSO vertrokken is, is het urgenter om te
kijken naar het 5 gelijke dagen model. Er is uitgezocht wat er moet gebeuren en wanneer het zou
gebeuren. De MR heeft daar ook een grote rol in.

De MR oudergeleding geeft aan dat sport na schooltijd niet in het tijdpad benoemd is. Veel sporten
zijn op woensdag/vrijdagmiddag gelijk na schooltijd. Ook wordt er door de oudergeleding benoemd
om niet in januari te starten met dit model.

Voor de school is het belangrijk om de ouders vroegtijdig te informeren over het 5 gelijke dagen
(inclusief het tijdspad) model via het juiste kanaal (Nieuwsbrief) en de ouders mee te nemen in de
voordelen ervan, dit komt in de Nieuwsbrief te staan.

Voor de volgende keer in de MR (juni) wordt het vervolgplan besproken. Ruwe opzet van het
tijdpad: sport en buurtscholen worden onderzocht. Ook ouderinspraak/advies wordt nader
bekeken.

4. Update ontwikkeling leesonderwijs (20.05- 20.15)

Er is een ontwikkeling bij technisch lezen. Bij de onderbouw (groep 2 en 3) is Bouw! ingezet.
Letterster is ingezet voor de bovenbouw. Bij begrijpend lezen is de school op zoek hoe de
lessen beter geïntegreerd kunnen worden in bijvoorbeeld de zaakvakken. Technisch lezen en
de woordenschat zijn belangrijke voorwaarden voor het begrijpend lezen. De kinderen op deze
school weten heel goed wat ongeveer een woord betekent, maar precies uitleggen vinden ze
lastig. De leerkrachten zijn hier alert op. Voorlezen is echt belangrijk om de
woordenschatontwikkeling te stimuleren.

5.  Mededelingen vanuit (20.15 - 20.25)
Team:
- Opkomst Pieter Brueghel Café
Hoe bereiken we meer ouders tijdens het Pieter Brueghel Café? Afgelopen bijeenkomsten zijn
er ongeveer 10/15 ouders per keer geweest. De klassenouders kunnen hier meer in betrokken
worden. Het zou mooi zijn als er minimaal per klas 2 ouders van elke klas kunnen komen.
Meer is natuurlijk mooi! De klassenouder geeft het voorbeeld en trekt andere ouders mee. De
personeelsgeleding van de MR sturen een bericht naar het team die ze door kunnen sturen
naar de klassenouders.



Directeur:
- Cycling4School update
Er gaat in de volgende nieuwsbrief een stuk over Cycling4school mee.

- Voortgang opknappen school
Over een paar weken komen er gordijnen en worden strips in de klas opgehangen. Er komt
een offerte voor de wc’s. De plafonds worden vervangen en verlichting, maar dan moet eerst
de ventilatie worden gedaan. Ook komt er een offerte voor nieuwe kapstokken en wordt er
gekeken naar nieuwe werkplekken.

Oudergeleding:
- Termijn Ilko en Lottie loopt af na dit schooljaar
Ilko en Lottie willen beide in de MR blijven.
- Oproep nieuwe leden
In de nieuwsbrief wordt gevraagd of er nieuwe leden zijn die in de MR willen.

6. Bespreken en vaststellen nieuwe beleid rondom allergeen beheerst (20.25-20.35)

De directeur heeft een nieuw beleid rondom ‘Allergeen beheerst’ gedeeld. De directeur bespreekt
dit eerst met desbetreffende ouders en daarna wordt het met de andere ouders gedeeld. De
directeur deelt dan ook welke stappen ze heeft gemaakt om tot dit document te komen. Het doel
van dit document is om alle medische noodzakelijkheid die een aantal kinderen nodig heeft bij
elkaar te hebben staan en daardoor goed te handelen. Dit nieuwe beleid gaat volgend schooljaar
in. In een nieuwsbrief worden ouders op de hoogte gesteld. De MR is blij dat dit een breed
geformuleerd (niet alleen noten) en zorgvuldig overdracht (met input van relevante experts) beleid
is voor alle kinderen met een allergie of intolerantie.

7. Goed worden, goed blijven + (20.35- 20.50)

De school is mooie stappen aan het maken, maar ziet ook heel veel ontwikkelingspunten. Er is
veel nodig op verschillende vlakken, maar er gebeurt ook heel veel. Het kan niet allemaal in één
jaar geregeld zijn. Bij de PO-raad heb je een programma ‘Goed worden, goed blijven+’. Zij komen
van buitenaf een analyse doen met de school. Daaruit komen drie speerpunten voor de school.
Aan de school wordt iemand van ‘GWGB+ gekoppeld. De directeur denkt dat het de school heel
goed gaat doen. We willen mede daardoor uit de kinderen halen wat er in zit.

De MR vindt het een hele goede ontwikkeling dat de school mee gaat doen met dit programma
zodat we zoveel mogelijk bij zowel kinderen als leerkrachten eruit halen wat erin zit.

8. Voortgangs jaarplan & ontwikkelplan 2020-2024 middels voortgangsdocument
(20.50-21.05)

Hier waren geen vragen over en hebben we verder niet besproken.

9. Bespreken plan groepsindeling/onderwijsconcept (21.05 - 21.15)

We hebben het plan besproken.Dit wordt ook besproken met ouders op het Pieter Brueghelcafé.

10. Bespreken formatieoverzicht (21.15- 21.20)

De school is vroeg begonnen met het formatieoverzicht. Het leerteam onderbouw en bovenbouw
hebben beide het plaatje ingevuld en de directeur ook. De directeur heeft een 1e versie van de
formatie nu liggen.



De elastiekjes bij sommige collega´s staan strak gespannen. Hier hebben we over gesproken en
hier is aandacht voor vanuit directie. Ook is er aandacht voor het hele team met betrekking tot
flitsbezoeken en doelen stellen.

11. Schoolgids nieuwe stijl (21.20 - 21.25)

De schoolgids wordt vernieuwd. Hier wordt hard aan gewerkt.

12. Rondvraag en sluiting (21.25 - 21.30)


