
 

 

 
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, 9 november 2021 
 
Geachte leden, 
 
Hierbij nodig ik jullie uit voor de MR-vergadering op woensdag 24 november 2021, van 19.30 - 21.30 uur.  
 
AGENDA 
 

1. Opening en vaststelling agenda (19.30 ! 19.35)  
 

2. Mededelingen vanuit (19.35 ! 19.50) 
Team:  
- Terugkoppeling eerste Cafe Pieter Brueghel 
Directeur: 
-  
Oudergeleding: 
- Er zijn zowel formeel bij de directeur als informeel bij de MR door een ouder enkele zorgen geuit 

die we willen bespreken. Zorgen letterlijk hieronder opgenomen incl mening en mogelijke 
oplossing door ouder (voor de transparantie):   

o Hoe zet school de Corona gelden in? Uitgangspunt was mi wegwerken achterstanden 
leerlingen. Ik zou denken dat er dan een oplossing komt waarbij iedere klas/ leerling de 
kans heeft om achterstanden in de lopen. Als je twee extra groepen maakt waarmee je 
vier kleinere klassen formeert dan krijgen die leerlingen daarmee meer aandacht dus 
passende oplossing. Maar wat doe je dan met de andere klassen/ de leerlingen uit de 
andere klassen?  

o In welke volgorde pak je als school/ stichting dingen op en aan. Hoe voorkom je dat er op 
stichtingsniveau interventies worden gedaan door HR (zij bepalen blijkbaar welke 
docenten in aanmerking komen voor een opleiding) die vervolgens afbreuk doen aan de 
continuïteit op schoolniveau? Veel meer parallel oppakken dus en veel meer vooraf 
doordenken ipv laten gebeuren en voor kerst nog geen stabiele situatie te hebben voor 
dat schooljaar..  

o Wat is het beleid rondom de inzet van starters en begeleiding? En wat is het beleid van 
school mbt inzet starters op combiklassen? Dan weten we ook wat we als ouders kunnen 
verwachten om daar al dan niet op te anticiperen.  

o Wat is de visie van school op dalende leerlingenaantallen en indeling groepen? En hoe 
verhoudt zich dat tot de onderwijsvisie die school heeft? 

- Voortgang ouderbetrokkenheid 
- Beleid rondom noten 

 
3. Plan extra kleutergroep (19.50 ! 20.00) 

 
4. Toelichting door team op thema EDI lessen/ Rekenmethode (20.00 ! 20.20) 

 
5. Voortgang jaarplan & schoolontwikkelplan 2020-2024 (20.20 ! 20.35) 

 
6. Presenteren/bespreken Management rapportage (20.35 ! 20.50) 

 
7. Plan wat betreft inval in combinatie met lerarentekort (20.50 ! 21.05) 

 
8. Plan bij gedeeltelijk thuisonderwijs (21.05 ! 21.15) 

 



 

 

9. School ondersteunings plan (21.15 ! 21.25) 
 

10. Rondvraag en sluiting (21.25 ! 21.30) 
- Mededelingen directeur 
- Ondertekenen jaarplan en schoolgids 

  
Met vriendelijke groet,  
Jorn Leistra, voorzitter 


