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

Notulen MR 21 september:

1. Opening en vaststelling agenda
Thijs de voorzitter van de OR sluit aan bij de volgende bijeenkomst (30 november).

2. Kennismaking met nieuw MR lid
Tessa was afwezig i.v.m. ziekte. Dit punt is dus niet doorgegaan.

3. Mededelingen vanuit (informeren MR)
Team:
- Hoe is start schooljaar verlopen?
De school is goed gestart. Voordat de leerlingen gestart zijn, is er een overdracht geweest met de
vorige leerkracht. Alle leerkrachten konden zo goed starten met de groep. Werkdruk, werkdruk
beleving en kwaliteit van het onderwijs worden goed gemonitord dit school jaar. Het doel is goed
onderwijs voor alle leerlingen en daar wordt actief op gestuurd.

Directeur:
- Subsidie masterplan basisvaardigheden
Er is een subsidie aangevraagd wat betreft rekenen, taal en burgerschap.Het gaan om ongeveer
1200 euro per kind. Het is niet bekend wanneer we horen of de subsidie wordt toegekend.

- Nieuwe leerkrachten
Het is gelukt om alle groepen bemand te krijgen. Er is nog wat ruimte beschikbaar. Er wordt gekeken
hoe deze wordt opgevuld.

-Update verbouwing
De kapstokken worden snel afgerond. De verbouwing aan de wc´s daar wordt aangewerkt. Wij zijn
ongeveer de eerste school van de stichting die een nieuwe ventilatie krijgen. Daarna worden de
plafonds in de klassen vervangen. De vloeren in de kantoren worden ook nog vervangen.

- Nieuwjaarsreceptie
Er waren veel positieve reacties op de nieuwjaarsreceptie. Tip voor de directeur om een woordje te
doen.

4. Implementatie 5 gelijke dagen model  (informeren MR en advies MR)
Er zijn niet veel ouders geweest bij de directeur voor een gesprek. Na de vakantie is er één gesprek
geweest en dit was ook een goed gesprek. Er zijn 2 BSO´s gebeld, SKAR en Puur Avontuur. Skar
geeft aan dat de school op dit moment niks voor hen kan betekenen en dat ze verwachten dat het
goed gaat komen. Ouders krijgen nieuwe contracten. School heeft aangeboden dat als er hulp vanuit
school nodig is wat betreft opvang dat ze hiervoor contact met school kunnen opnemen. Met de
andere BSO´s en sportclubs wordt nog contact opgenomen.

Met de MR is besproken dat het belangrijk is om de communicatie richting ouders hierover kort te
houden. In elke nieuwsbrief komt een stukje over het 5-gelijke dagen model. Er wordt gedeeld welke
stappen er gezet worden, de contacten die er zijn geweest met de BSO´s en sportclubs en hoe een
dagrooster eruit komt te zien. In november komt 1 nieuwsbrief over het 5 gelijke dagen model met
daarin een samenvatting met alles wat er in de andere nieuwsbrieven stond over het 5 gelijke dagen
model. Met het team is het belangrijk dat er nog besproken wordt hoe de kinderen hierin worden
meegenomen.

5. Uitgebreide analyse Cito LVS + evaluatie plan wegwerken achterstand (informeren MR)
De KC´er heeft de eindanalyse gedeeld en dit is gelijk de 0 meting waar de school dit schooljaar
mee start. Er is een mooie groei zichtbaar vergeleken met de tussenmeting. Uit de analyse blijkt dat



rekenen/wiskunde een ontwikkelingspunt is in groep 5 van vorig schooljaar en technisch lezen in
groep 6 en 7 van vorig schooljaar. Hier wordt vanaf de start van dit schooljaar aan gewerkt, zoals in
het jaarplan gelezen kan worden. De sociale veiligheidsscore scoort oranje op het gebied van
welbevinden. Dit is al opgepakt door de sociale veiligheidscoördinator. Zij gaat op klassenbezoek en
heeft gesprekken met leerkrachten om hierop te letten en hieraan te werken. De oudergeleding geeft
aan dat het fijn is om de ouders meer informatie te geven over wat er eigenlijk van de kinderen
verwacht wordt, bijvoorbeeld met woordenschat.

6. Jaarlijks terugkerende documenten (instemmen MR)
a. Vaststellen huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is vastgesteld en komt op de website.

b. Aanpassingen website (nieuwe leden erop, jaarverslag, huishoudelijk reglement)
De volgende aanpassingen worden gedaan op de website: Yasmine uit de MR, Tessa als
nieuw lid en er wordt een foto toegevoegd van Maartje, Lottie, Tessa en Jalien.

7. Vaststellen jaarverslag 2022-2022 (instemmen MR)
Het jaarverslag is vastgesteld en komt op de website. Tip voor aankomend schooljaar: vanaf nu al
bijhouden wat er in het jaarverslag komt met alleen de punten waar de MR ook echt iets over te
zeggen heeft. Vandaar dat er nu bij elk agendapunt staat of het informeren, instemmen of advies is.
Maartje kijkt het jaarverslag van vorig jaar nog na en daarna kan het verslag op de website.

8. Vaststellen schoolgids (instemmen MR)
De schoolgids is vastgesteld en kan gedeeld worden met ouders.

9. Vaststellen jaarplan (instemmen MR)
Bij het jaarplan is besproken dat er een stukje mist over wat uit de analyse is gekomen en welke
actie daarbij past. In de analyse is te zien dat vorig jaar groep 5 rood scoorde op rekenen en groep 6
en 7 op technisch lezen. Dit wordt nog bijgevoegd in het jaarplan en ook wordt erbij vermeld welke
actie er daarop wordt uitgezet dit schooljaar.
Daarna is het jaarplan goedgekeurd en kan gedeeld worden met ouders. Van het jaarplan wordt ook
door een grafisch ontwerper een venster gemaakt, waarin kort en duidelijk staat vermeld waar we dit
schooljaar mee aan de slag gaan.

10. Rondvraag en sluiting
Er waren geen bijzonderheden voor de rondvraag.


