
Jaarverslag Medezeggenschapsraad Pieter Brueghelschool schooljaar 2018-2019. 
 
Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Pieter Brueghelschool (PBS) over het schooljaar 2018/2019. 
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 (OR) 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 DeBasisFluvius en bekend worden gemaakt 
aan ouders en personeel. N.B. DeBasisFluvius 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 2018/2019 was als volgt: 
ouders   docenten 
Hanneke Spoorenberg  (voorzitter)  Yasmine Dijkstra  
Jolanda van Heel  Carolien Salari  (ook lid van de GMR) 
Jorn Leistra  Ronald van Kranen  (secretaris) 
Martin Bokx , directeur namens het bevoegd gezag   
 
De MR is het afgelopen schooljaar 6 keer plenair 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 2018/2019: 

Huisvesting:  

De directeur geeft aan dat er een onderhoudsplan is van het bestuur/gemeente waarin het onderhoud aan de gebouwen is 
beschreven. Dit zijn vooral herstelwerkzaamheden aan de buitenkant en reparaties. In de meerjarenplanning staat het onderhoud 
beschreven. In het Integraal Huisvesting Plan staat er geen nieuwbouw voor de Pieter Brueghelschool gepland. De beide gebouwen 
zijn aan de binnenkant wel aan een opknapbeurt toe en de directeur is met de conciërge een schema aan het maken welke 
werkzaamheden er in de komende tijd gepland worden om het geheel een wat betere uitstraling te geven. Ook wordt er gesproken 
over het gebouw aanpassen aan de nieuwe visie en de ontwikkelingen op school, maar verbouwingen zijn wat dat betreft niet aan de 
orde.  

Begroting.  

De directeur presenteert de begroting aan de MR. De cijfers zijn niet altijd makkelijk te herleiden, maar zijn wel volledig doorgesproken 
met het bestuur. Hij geeft op een heldere manier weer waar de ontwikkelingen zitten en op welke manier er wordt ingespeeld binnen 
de financiële ruimte in begroting. Er wordt gesproken over de visie en welke plannen daarbij horen. Waar wordt in geïnvesteerd om 
deze plannen te kunnen verwezenlijken. Het formatieplan voor 2019-2020 n.a.v. teldatum 1-10-2018 is aan de orde geweest en 
besproken binnen de MR. De begroting wordt door de MR leden nogmaals doorgenomen en het systeem blijft voor de leden 
onduidelijk. Wordt ook meegegeven aan de GMR leden om binnen de GMR daar eens vragen over te stellen. 
De begroting van de Pieter Brueghelschool is goedgekeurd. Vandaar deze update. Na overleg hebben we besloten een dag IB 
(ondersteunende taken) te verruilen voor lesgevende taken. Dat betekent voor de begroting een dag minder ondersteunende taken, 
zodat de verhouding lesgevende taken - ondersteunende taken gunstiger wordt. Dit heeft een positief effect op het begrotingsresultaat. 
Samen met een correctie op een kostenpost die dubbel bleek opgenomen heeft de school nu een goedgekeurde begroting. 

Personele zaken. 

In de afgelopen maanden zijn er nogal wat wijzigingen geweest op de Pieter Brueghelschool. Veel personele wisselingen hebben voor 
de kinderen en ouders voor onrust gezorgd. Vanuit de MR natuurlijk de vraag waar dit allemaal vandaan kwam en wat de 
consequenties zijn van de gekozen oplossingen. Bij ouders heeft dit nogal wat vragen opgeroepen. Door de PMR wordt geprobeerd 
enige helderheid te scheppen in de situaties die er zijn geweest. Dat lukt niet in alle gevallen omdat zij ook niet altijd precies weten wat 
de oorzaak was en wat de beweegredenen zijn geweest voor de gekozen oplossingen. De MR geeft aan dat de weg van openheid en 
transparantie niet in alle gevallen ( voor ouders, maar ook voor de leerlingen) voldoende helderheid heeft gebracht. Veel ouders 
hebben er hun eigen invulling aan gegeven. Wat kunnen we op voorhand daar aan doen om dit soort situaties te voorkomen ? Het 
hierop volgende gesprek leidt tot tevredenheid voor alle leden. 

 



Visie.  

De werkgroep (waar ook beide teamleden van de MR zitting in hebben) en de directeur geven een toelichting op het proces en in 
principe is de visie klaar. Er is van alle kanten input geweest en deze input is in de nieuwe visie verwerkt en dat betekent dat binnen 
afzienbare tijd het geheel zal worden gepresenteerd. Het nieuwe logo (wat aan de leden van de MR is getoond) wordt met 
enthousiasme ontvangen. De nieuwe visie van de Pieter Brueghelschool zit vol mogelijkheden en geeft veel ruimte voor kinderen, 
leerkrachten en ouders. Natuurlijk blijft het belangrijk om de vertaling straks te kunnen herkennen binnen de praktijk van de dagelijkse 
gang van zaken. De MR stemt in met de vernieuwde visie. 

Werkverdelingsplan.  

In de CAO 2018-2019 is aangegeven dat het “oude taakbeleid” fors op de schop gaat met ingang van 01-08-2019. De regie over het 
werk en de werkverdeling komt bij het team te liggen, bijgestaan door de directeur en de P-MR.  
De schoolleider zorgt ervoor dat alle relevante informatie bij het team ligt, zodat het team besluiten kan nemen. Op welke wijze de 
besluitvorming tot stand komt, is aan het team zelf. In het werkverdelingsplan neemt het team besluiten over:  
- verdeling van de te geven lessen/groepen over de leraren. 
- verhouding tussen lesgevende taken en overige taken. 
- tijd voor vóór- en nawerk. 
- welke taken het team doet (binnen de gestelde kaders). 
- pauzes. 
- besteding van de werkdruk verlagende middelen. 
Vanuit het bestuur is er een leidraad werkverdelingsplan waar alle kaders in beschreven zijn. Het geheel moet voor 1 augustus 2019 
geregeld zijn. 

Formatie. 

De PMR informeert over de manier van totstandkoming van de formatie (groepen) zoals die er nu ligt voor het schooljaar 2019-2020. 
Tijdens een teamvergadering zijn de verschillende opties door het team besproken, voordelen en nadelen tegen elkaar afgewogen en 
het voorstel wat nu op tafel ligt leek het team (samen met de directeur) de beste indeling. We hebben gesproken over:  
- De grote groep 3, maar het is homogene groep en dat betekent dat er geen groepen uit elkaar worden gehaald bij de kleuters.  
- Geen combinatiegroep in het laatste jaar, maar 2 groepen 8 met een redelijk aantal leerlingen. - Wat gebeurt er met tussentijdse 
instroom ? Het zou zo kunnen zijn dat er in de grote groep 3 geen nieuwe leerlingen geplaatst worden als deze boven de 30 zou 
komen.  
- Welke instroom van nieuwe kleuters is er ? Op dat moment waren de aantallen niet paraat, komen we nog op terug.  
- Het gesprek gaat verder over een goede PR om ook in de toekomst een stabiel leerlingenaantal te hebben. Er zijn gesprekken met 
de SKAR over de verhuur van 2 lokalen om zo ook voor – en naschoolse opvang te realiseren binnen het gebouw van de Pieter 
Brueghelschool. 
 
Jaarplan. 

De directeur geeft kort aan hoe het proces van de totstandkoming van het Jaarplan is gegaan. Het team is gevraagd input te geven 
voor het jaarplan. Leerkrachten hebben hun voorkeur mogen aangeven mbt het werkverdelingsplan. In het concept jaarplan staat de 
weergaven nog onder voorbehoud. Onderling is afgesproken dat 75% dient in te stemmen met het werkverdelingsplan. De taken zijn 
met de leerkrachten besproken. Er zijn geen uren meer gekoppeld aan de taken (verandering voorgaande jaren). Met het team is in 
gezamenlijkheid afgesproken wie wat doet. Het team voelt duidelijk de verantwoordelijkheid om onderwerpen op te pakken en daar 
waar nodig elkaar te helpen. Nieuw is de rol van eventmanager. Hiertoe zijn 150 uur aan verbonden. De medewerkster vervangt de 
leerkrachten bij events die in gezamenlijkheid met de OR worden opgepakt. Zo kunnen leerkrachten zich meer op hun primaire taak 
richten. Het Jaarplan komt terug op de agenda op 5 juni ter vaststelling. Het doel is om voor het nieuwe schooljaar het plan te kunnen 
publiceren. De belangrijkste opmerkingen vanuit de MR zijn:  
- Hoe verhoudt het jaarplan zich met de doelen gesteld in het meerjarenplan? Dit mag in het stuk wat explicieter naar voren komen.  
- Tevens raadt  de MR de directeur aan om het proces van totstandkoming in het document te verwerken. Onderbouwing waarom 
welke keuzes gemaakt maken het plannen completer. Dit mag nog duidelijker in het plan naar voren komen.  
- In het jaarplan zijn resultaten van werkgroepen niet expliciet benoemd. de directeur geeft aan dat uitkomsten nog niet voor alles 
kenbaar gemaakt kunnen worden. de directeur gaat na waar resultaten concreter beschreven kunnen worden. MR is geïnteresseerd in 
de uitkomsten van de diverse onderzoeken en werkgroepen. De MR verzoekt de directeur te zijner tijd de uitkomsten kenbaar te 
maken aan de MR. Verder is het jaarplan 2019-2020 akkoord. 
 

Namens de Medezeggenschapsraad, Arnhem, september 2019 

 

Hanneke Spoorenberg Ronald van Kranen 

voorzitter secretaris 
 
e-mailadres        mr@pieterbrueghelschool.nl 
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