
 

 

 

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, 22 juli 2021 
 
De notulen van de extra MR-vergadering van dinssdag 13 juli 2021 2020, van 19.00 - 21.00 uur. 
 
Aanwezig: Carolien Salari, Yasmine Dijkstra, Jorn Leistra (VZ), Ronald van Kranen, Ilko Bosman, Lottie Koopman. 
(Daarnaast zullen ook de Interim directeur Herman van Meerem en Mevr. Y. Visser, lid van het College van Bestuur 
van Flores een deel aanwezig zijn)  
 
Let op: van 19.00 tot 19.45 uur alleen MR leden om onderdeel 2 voor te bespreken. Vanaf 19.45 uur sluit 
Herman aan en beginnen we opnieuw met onderdeel 2.  
 
AGENDA 
 

1. Opening en vaststelling agenda (19.00 – 19.05) 

De voorzitter heet de ouders (die als toehoorder de MR vergadering bijwonen) welkom en geeft aan welke 

spelregels er gelden voor het bijwonen van deze vergadering i.v.m. de privacy gevoelige informatie. Telefoons 

gaan uit en er wordt aangegeven dat alles wat in deze vergadering besproken wordt geheim is. De ouders 

gaan hiermee akkoord.  

De MR zal de eerste 30 minuten in de originele setting vergaderen, daarna zullen de interim directeur en 
Mevr. Visser, lid van het College van Bestuur van Flores aansluiten. 
 De voorzitter geeft aan dat informatie die gaat over individuele leerkrachten en die bij de onderdelen   
 2 en 3 hieronder aan de orde komen niet opgenomen worden in de notulen. Daarvoor geldt de  
 geheimhoudingsplicht. 
 

2. Personeel (19.05 – 19.45) 

 Vertrekkende leerkrachten 
Er wordt gesproken over de (verplicht) vertrekkende leerkrachten en wat de achtergronden zijn van dit vertrek. 
De personeelsgeleding van de MR geeft specifieke informatie over de teamontwikkelingen die al langer een 
grote rol spelen op de Pieter Brueghelschool. Daarnaast wordt de analyse van de interim directeur besproken 
en welke zaken een rol hebben gespeeld in het vertrek van de leerkrachten. 
De interim directeur en Mevr. Y. Visser sluiten aan. Allereerst wordt de situatie besproken die in het weekend 
is ontstaan en de afwezigheid van directie en bestuur wordt door de MR als gemis ervaren en heeft zeker een 
rol gespeeld in de wijze waarop dit uit de hand is gelopen. De MR heeft veel ellende op moeten vangen en 
had daar graag een rol van directie en bestuur in gezien en deze is uitgebleven. Directie en bestuur geven 
aan dat zij daar in gebreke zijn gebleven en bieden hiervoor oprecht excuses aan. 
De MR benadrukt dat zij geen rol speelt in het personeelsbeleid van de school, maar dat zij wel een 
toezichthoudende rol heeft met betrekking tot de kwaliteit en het continuïteit van het onderwijs. In dat kader 
worden in deze vergadering de personeelszaken dan ook besproken. De uiteindelijke beslissing aangaande 
het aannemen dan wel vertrek van leerkrachten is een beslissing die genomen wordt door de directie van de 
Pieter Brueghelschool en het bestuur van Flores.  
Ook nu worden de achtergronden besproken wat heeft geleid tot het vertrek van deze leerkrachten. De interim 
directeur geeft zijn bevindingen weer van zijn analyse nadat hij (na het vertrek van de directeur) als interim 
directeur door het bestuur is aangesteld. Hij geeft weer wat hij aantrof op de Pieter Brueghelschool en welke 
acties zijn ondernomen om tot deze analyse te komen. Vervolgens is er (door een extern bureau) een 
professionalisering traject gestart en zij kwamen tot de zelfde conclusie als de interim directeur dat er 
ingegrepen moest worden in de personele bezetting van de Pieter Brueghelschool om op die manier verder te 
kunnen in een samenstelling die aansluit bij de visie van de school en het bestuur en daarom is beide 
leerkrachten een andere werkplek aangeboden binnen het bestuur of ondersteuning bij het zoeken naar een 
andere werkplek buiten Flores. 

 
 

 Werving nieuwe leerkrachten 
Aangezien het totaal van de vertrekkende leerkrachten nu 4 is, heeft de MR grote zorgen omtrent de invulling 
van de ontstane vacatures. Naast het feit dat een groot deel van de leerkrachten uit de bovenbouw komt en er 



 

 

daardoor veel ervaring verdwijnt, is het in deze tijd van schaarste (er is een lerarentekort) erg lastig om deze 
vacatures weer in te vullen. 
De interim directeur geeft aan welke acties hij onderneemt/heeft ondernomen om alle vacatures in te vullen. 
Ook het bestuur geeft aan daar een rol in te kunnen spelen door actief leerkrachten binnen het bestuur te 
benaderen voor een baan op de Pieter Brueghelschool. Op dit moment zijn bijna alle vacatures ingevuld en 
zullen in de komende dagen de afrondende gesprekken plaats vinden.  

 

3. Vaststellen groepsindeling (20.00 – 20.15) 

De groepsindeling voor schooljaar 2021-2022 wordt besproken en toegelicht door de interim directeur. Door 
een daling van het leerlingaantal zou er voor het schooljaar ruimte zijn binnen de begroting voor 10 groepen. 
Door de NPO gelden in te zetten is het gelukt om ( en dat was de wens van het team) 12 groepen te maken, 
waardoor het leerlingaantal gemiddeld zo’n 25-27 leerlingen zal zijn. Er is lang getwijfeld om een 2-3 
combinatie te maken, maar na onderzoek heeft de school daar toch vanaf gezien en heeft gekozen voor 2 
groepen 3 en daarmee zo min mogelijk combinatiegroepen in dit model. Daarnaast geeft de MR aan dat zij 
om meerdere redenen een groep 2/3 niet passend vinden op de Pieter Brueghelschool op dit moment. Een 
rondvraag langs andere scholen die een dergelijke groep hebben leert dat zij een jaar voorbereidingstijd 
hebben uitgetrokken, dat het veel organisatie vraagt en dat het erg belastend is voor de leerkracht. De 
werkdruk voor de leerkracht was de voornaamste reden om na 1 jaar weer te stoppen met een 
combinatiegroep 2/3. De consequentie is dat de kleutergroepen met relatief veel leerlingen starten, maar door 
een toezegging van het bestuur zal er toch ruimte zijn, indien het leerlingaantal zo toeneemt en de 
kleutergroepen erg groot worden, om in de loop van het jaar een 3e kleutergroep te kunnen starten. 
De MR gaat akkoord met het voorstel van de groepsindeling 2021-2022, omdat deze veruit het beste aansluit 
bij de uitgangspunten van deze school. Namelijk zoveel mogelijk enkelvoudige groepen en alleen daar waar 
het niet anders kan een combinatiegroep. Vanwege dit uitgangspunt kiezen veel ouders voor de Pieter 
Brueghelschool.  
 

4. Communicatie naar ouders mbt personeel en groepsindeling (20.15 – 20.35) 

De groepsindeling zal donderdag 15 juli met de ouders gedeeld worden en het “Protocol groepsindeling” 
wordt toegepast als groepen gesplitst moeten worden. Dit protocol is te vinden op de website van de Pieter 
Brueghelschool. 
(https://www.pieterbrueghelschool.nl/informatie/schooldocumenten/) 
 

5. Actieplan: hoe onrust onder ouders wegnemen (20.35 – 20.50) 

Nadat alle personele zaken besproken zijn gaan we door met de achtergronden van alle onrust van dit 
weekend (10-11 juli 2021) 
De MR geeft aan dat er in de afgelopen periode veel te weinig rekening is gehouden met de adviezen van de 
MR. De MR kent de ouders van de school en weet wat er belangrijk is in de communicatie naar de ouders en 
daar heeft de directie echt steken laten vallen, die mede hebben geleid tot deze onrust en commotie. De 
ouders missen de rode draad van het hele verhaal en welke onderbouwing er aan ten grondslag ligt. Op tijd 
communiceren en informeren zouden heel veel voorkomen hebben. Ook hierin erkent de interim directeur 
daar in gebreke in te zijn gebleven en heeft dit onderschat.  
Nadat dit alles besproken is wordt er aandacht besteed aan het herstel na alles wat er is gebeurd. Wat moet 
er nu gebeuren om de rust enigszins terug te brengen en op welke wijze herstellen we het vertrouwen in de 
Pieter Brueghelschool. Op welke wijze gaan we de gebeurtenissen helder communiceren naar de ouders. 
De MR geeft het advies om dit niet alleen maar te doen met een brief. Ouders moeten uitgenodigd worden om 
te kunnen reageren op de uitleg die door de interim directeur en het bestuur wordt gedaan. Hoewel dit in 
coronatijd lastig is, zal er gehoor worden gegeven aan dit advies en zal dit door directie en bestuur op zeer 
korte termijn georganiseerd worden. 
 

6. Vaststellen nieuwe data MR vergaderingen volgend schooljaar (20.50 – 20.55) 

a. 22 september 
b. 24 november 
c. 26 januari 
d. 13 april 
e. 15 juni 

 
7. Afsluiting 

 
  
Met vriendelijke groet,  
Ronald van Kranen, secretaris 

https://www.pieterbrueghelschool.nl/informatie/schooldocumenten/

