
Jaarverslag Medezeggenschapsraad Pieter Brueghelschool schooljaar 2020-2021. 
 
 
Inleiding 
 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de Pieter Brueghelschool over het schooljaar 2020-
2021. De directie en de docenten/medewerkers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in en rond de 
school. Daarnaast komt de directie met voorstellen over gewenste ontwikkelingen m.b.t. het onderwijs, de formatie, 
activiteiten, uitstraling van de school etc. 
De MR en de Ouderraad zijn belangrijke organen binnen de school waarin ouders en docenten zitting hebben. De MR 
en OR hebben ieder een specifieke taak: de MR kent een wettelijke basis en richt zich vooral op de beleidsmatige 
vraagstukken, heeft een adviesrecht en op specifieke onderdelen ook een instemmingsrecht. De OR richt zich meer 
op de inhoud en organisatie van activiteiten binnen en rond de school. 
De betrokkenheid van ouders en docenten in en bij de MR is cruciaal voor het goed functioneren van de 
school. 
Het Huishoudelijk Reglement van onze Medezeggenschapsraad schrijft voor dat jaarlijks een jaarverslag 
wordt opgesteld. Dat jaarverslag moet worden vastgesteld door de MR, toegezonden aan Flores en bekend worden 
gemaakt aan ouders en personeel. N.B. Flores is de koepelorganisatie van de openbare en christelijke basisscholen 
in Arnhem. Onze school maakt hier deel van uit.  
 
 
De samenstelling van de MR gedurende het schooljaar 2019/2020 was als volgt: 

ouders   docenten 

Jorn Leistra (voorzitter)  Yasmine Dijkstra  

Ilko Bosman  Carolien Salari   

Lottie Koopman  Ronald van Kranen  (secretaris) 

Herman van Meerum , interim directeur namens het bevoegd gezag   

 
De MR is het afgelopen schooljaar 6 keer plenair (life/digitaal) bijeen geweest. De directeur is namens het bevoegd 
gezag aanwezig bij de MR-vergaderingen, dit na overleg en instemming van de gehele MR geleding. 

Algemeen 

De MR wordt door de directie geïnformeerd over de actuele stand van zaken met betrekking tot personele 
aangelegenheden, ziekteverzuim, formatie, onderwijsbeleid en organisatie. Daarbij komen ook punten aan de orde die 
vanuit de ouders zijn ingebracht. 

Belangrijke agendapunten uit het jaar 2020-2021: 

Thuisonderwijs 

Door de wijziging in het protocol t.a.v. verkoudheidsverschijnselen kunnen de kinderen in principe gewoon naar 
school, maar mocht het noodzakelijk zijn dan kunnen de kinderen thuisonderwijs volgen. Alle ouders hebben een mail 
gekregen waarin wordt uitgelegd hoe dit te activeren. Via Basispoort thuis kunnen de leerlingen dan aan de slag met 
de methode gebonden software, zoals die ook in de klas ingezet wordt. Het weekprogramma wordt dan in Google 
Chrome klaargezet en dan is het programma per dag uit te voeren. 

Het voor instructies “digitaal meekijken” van de lessen in de klas via een camera zal niet worden ingezet. Daar kleven 
teveel nadelen aan. 

Het crisisteam van het bestuur heeft ook aangegeven goed te bekijken of alle ontwikkelingen binnen de school wel 
doorgang moeten vinden. Er is door de nieuwe start na de lockdown en alle andere corona gerelateerde 
omstandigheden stress bij de mensen op de scholen en we moeten uitval zien te voorkomen. De leerlingen hebben 
de CITO-toetsen gemaakt om te kunnen bekijken waar de leerlingen nu zijn (qua niveau) . Dit om een goede 
inschatting te kunnen maken met de start van de leerstof in het nieuwe schooljaar. Uit de eerste resultaten blijkt dat 
de leerlingen niet naar beneden zijn gekelderd. 

Ervaringen thuisonderwijs met elkaar delen 

De leerkrachten ervaren deze (2e) lockdown als zwaarder om de leerlingen te blijven motiveren, maar ook om zelf 
gemotiveerd te blijven. Maar op zich gaat het digitaal onderwijs goed. De ouders ervaren deze lockdown als een stuk 
makkelijker wat betreft het helpen van de kinderen bij het thuiswerk. Dit heeft te maken met de ervaringen van de 1e 
lockdown, met weet nu veel beter wat er verwacht wordt en op welke wijze de ondersteuning moet gebeuren. 

De oudergeleding is tevreden over het regelen en organiseren van de dagindeling voor de kinderen, maar er wordt 
(binnen de school) wel een verschil van aanpak en gebruik van de digitale mogelijkheden ervaren. Dit zou 
schoolbreed meer hetzelfde moeten zijn. De kinderen zijn al veel beter gewend aan thuisonderwijs. 



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 

 
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. 

Acties enquête thuisonderwijs. 

Concrete Acties: april-mei-juni 2021:  

1. Werkgroep lesroosters heeft alle lesroosters nader bekeken, bepaald welke leerstof verplicht is  en hoeveel 
uren er per onderdeel en per groep besteed moet worden. Daarnaast de uren per vakgebied op elkaar afgestemd.  

2. Extra leerstof, waaronder Levelwerk is nader bekeken en voor volgend jaar wordt er meer en uitdagender materiaal 
aangeschaft en over instructie, begeleiding ervan door de leerkrachten duidelijke afspraken gemaakt.  

3. Online aanwezigheid: er worden afspraken gemaakt over minimale aanwezigheid bij de online lessen en over vaker 
met kleine groepjes leerlingen contact hebben. Bij de kleutergroepen was dit al bij de laatste lockdown duidelijk beter 
en meer en op elkaar afgestemd. Nu nog een verbetering t.a.v. inhoud en verschillen tussen leerlingen.  

4. Aandacht voor het sociale aspect en het welbevinden. Afspraken om bij de digitale rapportgesprekken hier meer 
aandacht aan te geven en bij een volgende thuisonderwijs periode daar ook tijd voor in te ruimen. Coördinator en IB 
doen aanbevelingen per groep in geval van volgende lockdown. Aandacht voor welbevinden en enige uniformiteit 
worden hierdoor vergroot, monitoring verbeterd. 

Begroting. 

De begroting wordt besproken, deze heeft iedereen bij de stukken van de vergadering gekregen. Herman geeft er 
uitleg bij. De begroting die we bespreken in opgesteld in november, maar de nieuwe cijfers zijn inmiddels gewijzigd. 
Dit kan te maken hebben met de subsidies en andere betalingen die door het rijk gedaan worden en op een later 
moment in de begroting geplaatst  worden. Hier kunnen we dus niet zo heel veel mee. Uit de presentatie blijkt dat het 
leerlingenaantal zal dalen, omdat de uitstroom van de leerlingen uit groep 8 groter is dan de huidige instroom van 
nieuwe leerlingen. De aanmeldingen moeten omhoog, dus werving van nieuwe leerlingen is van groot belang. Ook de 
investeringen zijn erin verwerkt, ook de aanpassing van het schoolplein is in de begroting verwerkt. Er is (bij de 
directeuren van Flores) wat verbazing dat het jaar 2020 veel beter is afgesloten dan op voorhand werd verwacht. Ook 
daar (en ook bij ons in de MR) wordt gevraagd aan het bestuur om meer(beter) inzicht te geven zodat begroten 
zorgvuldiger kan plaatsvinden. 



Nieuwe directeur Pieter Brueghelschool. 

We bespreken met de directeur van Flores over de procedure van het werven van een nieuwe directeur van de Pieter 
Brueghelschool. Hoe komen we tot een profiel wat “gedragen” wordt door het hele team van de Pieter 
Brueghelschool. Wat is wijsheid en wat bespreken wij met haar. We bespreken dit met elkaar en uit het gesprek 
komen ook nog een aantal vragen die we zullen gaan stellen om tot een gedegen invulling van de procedure te  
komen. Verder is iedereen tevreden over de inzet van Herman, de interim directeur. Om tot die zorgvuldige procedure 
te komen zullen we ons bestuur vragen om de tijd te nemen voor het geheel om in alle rust de juiste keuze te kunnen 
maken. We vragen om de tijd te nemen tot aan de grote vakantie en indien noodzakelijk ook na de grote vakantie. 
Morgen is iedereen aanwezig bij deze vergadering. 

Analyse Pieter Brueghelschool interim directeur. 

De interim directeur 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. 

 
 
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 

 

Extra MR vergadering i.v.m. onrust bij ouders. 

De MR heeft een extra vergadering ingelast n.a.v. de onrust die ontstaan is nadat bekend werd dat er leerkrachten 
moesten vertrekken. Daarbij heeft een aantal ouders als gast de vergadering bijgewoond. Ook Mevr. Y. Visser, lid van 
het college van bestuur van Flores is aanwezig. 
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 en 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 nu 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. 

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.  

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. 

 

Namens de Medezeggenschapsraad,   Arnhem, juli 2021 

 

Jorn Leistra Ronald van Kranen 

voorzitter secretaris 
 
e-mailadres        mr@floresonderwijs..nl 
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