
 

 

 

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 
 
 
De notulen van de online MR-vergadering van woensdag 27 januari 

2021, van 19.00 - 21.00 uur. 

 

Aanwezig: Carolien Salari, Yasmine Dijkstra, Jorn Leistra (VZ), Ronald van Kranen, Ilko Bosman, Lottie 

Koopman en Herman van Meerem. 

 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
De agenda wordt met wijzigingen vastgesteld, punt 7 (voortgang Schoolontwikkelplan wordt naar de 
volgende vergadering doorgeschoven en ook punt 5 wordt doorgeschoven naar de vergadering van 
april. 

  
2. Mededelingen vanuit  

Team: Er zijn extra chromebooks aangeschaft. Deze zullen in orde gemaakt worden, maar zullen nog 
niet ingezet worden.  
In verband met de lockdown de vraag of we de week voor de voorjaarsvakantie open gaan voor 4 
dagen. De voorkeur is toch om open te gaan. Het wachten is op het besluit van de regering.  
De meeste zaken staan ook in de memo die aan iedereen van de Pieter Brueghelschool gestuurd is. 
 

3. 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 organisatie (extern) van de sportmiddag was een prima initiatief, een heldere communicatie 
hierover was wel prettig geweest. 
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. 
 

4. Voor bespreken gesprek met Yvonne Visser over werving nieuwe directeur 
We bespreken de vergadering van donderdag, waar de de directeur van Flores aanwezig zal zijn 
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. 

 
     6.    Bespreken 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. 
 

8.         Vaststellen welke onderwerpen zeker nog te bespreken tijdens april en juni vergadering.  
            Hieronder een schot voor de boeg: 

a. Vaststellen formatie-overzicht (n.a.v. teldatum 1 oktober) -vergadering APRIL 
b. Bespreken schoolontwikkelingsplan (voortgang) - vergadering APRIL 
c. Bespreken jaarplan 2021/2022 - vergadering JUNI (Herman regelt dit) 
d. Bespreken schoolgids nieuwe stijl 2021/2022 - vergadering JUNI 
e. Vaststellen schoolgids, jaarplan - vergadering JUNI 
f. Werkverdelingsplan 

 
9.         Rondvraag en sluiting 
            Er waren geen punten voor de rondvraag en de voorzitter sluit de digitale vergadering. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Ronald van Kranen, secretaris. 


