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

Notulen MR-vergadering op woensdag 15 juni 2022, van 19.30 -
21.30 uur.

Aanwezig:Yasmine Dijkstra, Jorn Leistra (VZ), Maartje Wildenberg,
Ansje de la Croix, Ilko Bosman, Lottie Koopman en Jalien Janssen.

AGENDA

1. Opening en vaststelling agenda (19.30 – 19.35)

2. Mededelingen vanuit (19.35 – 19.45)
Directeur:
- Evaluatie Cycling4School + opvolging?

Directeur: Cycling4SChool is afgerond. In de klas blijven leerkrachten actief navragen. Er wordt nog
overlegd met de gemeente en de uitvoerder over de vernieuwing van de Bauerstraat en de daarbij te
realiseren aanpassingen. Hierbij hopen en denken we aan bijvoorbeeld het verbreden van de stoep
of bijvoorbeeld een kiss&ride-plaats. Ook realistische ideeën van de leerlingen worden meegenomen.

Oudergeleding:
- De termijn om interesse in deelname aan de MR te laten blijken is verlopen. Lottie en Ilko blijven

in de MR.
- Goed worden, goed blijven+. Dit wordt besproken in het jaarplan en ook onder dat kopje

genotuleerd.

3. Evaluatie plan wegwerken corona achterstanden plus eventuele aanpassingen, inclusief
analyse cito scores (19.45 – 19.55)
Maartje geeft uitleg bij de voorlopige analyse. In de grote lijn heeft de inzet van de NPO-gelden
goede resultaten gebracht. Er is beter gescoord op verschillende vakgebieden. De analyse volgt,
deze wordt door het team binnenkort gedaan en dan worden ook vervolginterventies vastgesteld. Dit
punt komt terug op de MR vergadering in september.

4. Bespreken en vaststellen nieuwe beleid rondom allergeen beheerst (19.55 – 20.05)
De ouders van de kinderen met allergieën zijn persoonlijk door Ansje ingelicht voordat alle ouders dit
te horen kregen. Eén ouder heeft daarna in een mail vragen gesteld. Deze ouder is per mail
verduidelijkt over het waarom en hoe er tot deze keuze is gekomen.
Veel ouders zijn tevreden over hoe het gecommuniceerd is.  Zoals is gecommuniceerd in de
nieuwsbrief gaat het 'allergeen beheerst' per schooljaar 2022-2023 in.

5. Plan van aanpak 5 gelijke dagen model (20.05 – 20.20): zie bijlagen
De voordelen en de nadelen worden besproken. Voornamelijk de druk op het team en dan indirect de
kwaliteit van het onderwijs zijn te nadelig. CAO technisch mag niet om het personeel in hun pauze op
de kinderen te laten letten.
De mogelijkheid om een nieuwe TSO te vinden/starten ziet de PMR niet zitten, omdat juist de rust en
sfeer tussen kinderen in de gehele pauze fijn is. Niet alleen het eten verloopt rustig, ook bij het
buitenspelen zijn er minder pleisters te plakken en minder 'gedoetjes' op te lossen. Daarnaast is het
ook niet mogelijk gebleken voldoende personeel te vinden om een nieuwe TSO op te starten,
bijvoorbeeld door SKAR.

Vanuit Flores worden scholen gestimuleerd over te stappen op het 5GDM.  Een deel van de scholen
is inmiddels overgestapt.

De PMR heeft instemmingsrecht, waarbij het 5GDM een ruime meerderheid van de stemmen heeft.
Volgens de PMR is er voor zowel personeel als ouders voldoende ruimte gegeven om te reageren,
vragen te stellen en informatie in te winnen.



Na 20 juni kunnen ouders via SocialSchools een enquête invullen. Bij het uitgaan van de enquête
moet een brede argumentatie komen, waarbij er niet alleen de kant van ouders en hun problemen
belicht wordt, maar ook de belasting van de leerkrachten én het belang van de sociaal-emotionele
kant bij de kinderen. Daarnaast moet in de enquête de urgentie vermeld en verwezen naar de al
gedeelde documenten.

De oudergeleding vermeldt dat het proces wettelijk vastligt en dat we daar heel zorgvuldig in moeten
zijn.  Zij willen juridisch advies inwinnen bij iemand van Flores.
Vanuit de Oudergeleding is ook aangegeven dat het geheel van het komen tot het 5GDM wat
gehaast voelt, dat ouders voldoende tijd moeten krijgen om zaken te regelen en dat tijdige en juiste
communicatie hierover van belang is. Maar dat we daarnaast ook de situatie van de school begrijpen
en dat beide meegewogen worden in de beslissing.

De resultaten van de enquête worden gedeeld in de nieuwsbrief nadat de MR de analyse heeft
bekeken. De oudergeleding wil graag de analyse voor de vakantie bekijken (met inzage in de
enquête, als zij dat nodig vinden). De directeur maakt eerst samen met de PMR de analyse. Deze
wordt maandag 11 juli met de MR gedeeld. Een extra vergadering plannen we 13 juli om de analyse
te bespreken.

De rol van Florés in het geheel is besproken, omdat deze niet heel duidelijk wordt ervaren.

Er moet goed gekeken worden voor een plan B als er geen 5GDM komt.

6. Voortgang jaarplan & schoolontwikkelplan 2020-2024 middels voortgangsdocument (20.20 –
20.25 )

Door middel van het samen invullen van het werkverdelingsplan worden ook de plekken voor
coördinatoren opgevuld. Verder valt het op dat vaak dezelfde mensen taken oppakken.
Feedback op het jaarplan: naast beschouwende opmerkingen moet er ook beschreven worden
wat er feitelijk bereikt is, of bereikt moet worden. ->dit wordt meegenomen.
Het invaltekort is nog steeds groot. Dit is landelijk een enorm probleem en heeft veel invloed op
het onderwijs. Florès pakt dit actief op d.m.v. het opleiden van zij-instromers en het bezoeken
van PABO's.

De OMR is benieuwd of er ouders in het ouderbetrokkenheid-groepje plaatsnemen. Volgens Jalien
(die in deze ontwikkelgroep zit) nog niet.

Er wordt gezien dat er veel gedaan wordt binnen en door het team. Daarbij rijst de vraag of er door
de directie genoeg focus is aangebracht voor volgend jaar. Ansje verklaart dat alles waar we dit jaar
nog niet mee klaar zijn, past in een traject waar we (als team) voor gekozen hebben. Het goed
worden, goed blijven+ is een traject waarbij we niet alleen het onderwijs op scherp stellen, maar waar
we ook de ouderbetrokkenheid blijven verbeteren. Dit waren afgelopen jaar focuspunten en zullen dat
volgend jaar ook nog blijven.

7. Vaststellen plan groepsindeling (20.25 – 20.30)
Punten 7 en 8 worden samen besproken.
Er is een grote instroom. Ook buiten de best al flinke kleutergroepen. Er is wat zij-instroom, waardoor
er twee groepen 4 volgend jaar gevormd worden. Dit komt in de nieuwsbrief naar ouders te staan.

De groepen 3 willen we, voor volgend jaar,  op een evenredige manier opnieuw indelen. De groepen
zijn om verschillende redenen niet gelijk. Niet in de verdeling jongens, meisjes. Ook in de
ondersteuningsbehoeften zijn de verschillen divers. We gaan er vanuit dat de dan gemaakte groepen
in die samenstelling doorgaan tot en met groep 8. Om dit goed aan te pakken wordt er in ieder geval
een sociogram afgenomen.

De losse jaargroepen worden zo veel mogelijk in elkaars nabijheid geplaatst om de samenwerking te
bevorderen.

Het verschil in leerlingaantal in de huidige groepen 7 en de optie om deze te mixen wordt besproken.
In verband met de stabiliteit van deze groepen wordt er niet opnieuw gemixt.



Door ons nieuwe concept (groepsdoorbroken werken bij de OJW-vakken, cultuur en maakonderwijs)
zien de kinderen elkaar veel meer.

Er komen 12 groepen. Wanneer de groepen bekend zijn en er door het team geen reactie komt, is de
indeling na 24 juni akkoord.

8. Vaststellen formatieplan komend schooljaar (20.30-20.35)
zie punt 7

9. Vaststellen schoolgids nieuwe stijl (20.35 – 20.40)
september bespreken we deze.

10. Vaststellen jaarplan (20.40 – 20.45)
september bespreken we deze. De volledige versie wordt voor de eerste vergadering gedeeld en dan
vastgesteld.

11. Bepalen taakverdeling en thema’s MR voor volgend schooljaar (20.45 – 20.55)
Voorstel om de verplichte dingen te laten staan en als er ruimte is, aan te vullen met thema's. Dit jaar
voelden we teveel druk om het in te passen.

12. Rondvraag en sluiting (21.25 – 21.30)

Met vriendelijke groet,
Jorn Leistra, voorzitter


