
Jaarverslag Medezeggenschapsraad Pieter Brueghelschool schooljaar 2021-2022.

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Pieter Brueghelschool (PBS) over het schooljaar
2021/2022. 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 Flores Onderwijs en bekend
worden gemaakt aan ouders en personeel.
N.B. Florès onderwijs 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 2021-2022 was als volgt:
ouders docenten
Jorn Leistra (voorzitter) Yasmine Dijkstra
Lottie Koopman Maartje Wildenberg
Ilko Bosman Jalien van der Veen

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 2021/2022

- Voortgang jaarplan
- Afspraken samenwerking binnen de MR & communicatie richting ouders
- Ouderbetrokkenheid
- NPO-gelden: besteding en opbrengsten
- Beleid rondom noten
- Extra kleutergroep
- Invalplan
- Plan gedeeltelijk thuisonderwijs
- Verbouwing school
- TSO -> 5GDM
- Personeels- en oudergeleding MR
- Formatie en groepsindeling

Voortgang jaarplan

Dit item staat elke vergadering op de agenda. De voortgang van dit plan werd middels een voortgangsdocument
besproken. Binnen de school zijn er verschillende ontwikkelgroepen bezig, te weten: ouderbetrokkenheid,
kwaliteitshandboek en MOC-onderwijs. Deze groepen zijn samengesteld uit diverse teamleden die naar een doel uit het
jaarplan toewerken.

De structuur van de professionele leergemeenschap is gewijzigd, waardoor er meer regelmaat is ontstaan.

De school maakt mooie stappen, maar ziet ook ontwikkelingspunten. Bij de PO-raad is het programma ‘Goed worden,
goed blijven+’ aangevraagd. Deze externe adviseur helpt  de school met het maken van een analyse en prioitering van
acties. We willen uit de kinderen halen wat er in zit.

De MR vindt het een hele goede ontwikkeling dat de school mee gaat doen met dit programma.

Belangrijke feedback op het jaarplan van school vanuit de MR is dat er naast beschouwende opmerkingen ook
beschreven moet worden wat er feitelijk bereikt is. Inmiddels is dit meegenomen en wordt dit gedaan.



Afspraken samenwerking binnen de MR & communicatie richting ouders

De MR vergadert in principe het eerste uur met elkaar en het laatste uur met de directie erbij
De voorzitter schrijft een stukje voor de nieuwsbrief over wat de MR  is, wat de MR doet en wanneer de vergaderingen
zijn. Er moet er naar ouders gecommuniceerd worden waar de notulen en agenda van de MR vergaderingen staan. Een
week voor de vergaderdatum staat de conceptagenda online op de website.

Ouderbetrokkenheid

In januari heeft het team een studiedag van Peter de Vries gevolgd met ouderbetrokkenheid 3.0 als thema. Hierna zijn
we aan de slag gegaan om de ouderbetrokkenheid te versterken. De gekozen en uitgevoerde activiteiten:

- nieuwe vorm van oudergesprekken, waar begin schooljaar 2022 - 2023 mee gestart is.
- een aantal cafés Pieter Brueghel (thema avonden) waarbij we samen met ouders en praten over de

ontwikkeling van de school. Een idee is om ook het jaarplan terug te laten komen op thema avonden.
- een werkgroep ouderbetrokkenheid, die opnieuw kijkt naar de communicatie en naar hoe we de kwaliteiten van

ouders op andere vlakken beter in kunnen zetten.

Hoe bereiken we meer ouders tijdens het Pieter Brueghel Café? Afgelopen bijeenkomsten zijn er ongeveer 10/15 ouders
per keer geweest. De klassenouders kunnen hier meer in betrokken worden. Het zou mooi zijn als er minimaal per klas 2
ouders van elke klas kunnen komen. De personeelsgeleding van de MR sturen een bericht naar het team die ze door
kunnen sturen naar de klassenouders.

NPO gelden: bestedingen en opbrengsten

De besteding van de NPO-gelden en de opbrengst ervan staat regelmatig op de agenda. Het tekort aan invallers kan
door de kleine groepen makkelijker intern worden opgevangen. Naast kleinere groepen zijn er ook twee
onderwijsassistenten ingezet in de midden- en bovenbouw om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk leerlingen
profiteren van de extra gelden. Ook worden de starters extra begeleid, omdat er ruimte is gemaakt in de formatie. Naast
inhoudelijke begeleiding van de kwaliteitscoördinator, de startersbegeleiding vanuit Florès is er ook ruimte gemaakt voor
een ‘maatjes-leerkracht’ die starters op weg helpt met praktische zaken.
Op de eerste analyse is zichtbaar de de inzet van de NPO-gelden groei in leerresultaten opleveren.
In september staat de eindanalyse op de agenda.

Beleid rondom noten

De beleidswijziging tot noten- en pindavrije school is nooit goedgekeurd door de MR. Ook zijn er verschillende ouders
die kritiek hebben op de schijnveiligheid die hiermee gecreëerd wordt.
In de loop van het schooljaar is er expertise ingeschakeld en zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de
betrokkenen. Uiteindelijk is daar het nieuwe beleid van ‘allergeen beheerste school’ uit voort gekomen. De MR heeft met
dit beleid ingestemd. Het beleid is van kracht gegaan bij de start van het nieuwe schooljaar. Ook alle leerkrachten zijn
(opnieuw) geschoold in het gebruik van een epi-pen.

Extra kleutergroep

Jalien heeft uitleg gegeven over de extra kleutergroep. De groepen ½ worden opgesplitst in 4 groepen. Elk groepje (twee
uit elke groep ½)  komt een week bij Marja voor het maakonderwijs. De voordelen hiervan zijn dat het maakonderwijs
beter geïntegreerd kan worden en de kleutergroepen kleiner worden. Dat kan dit jaar in verband met de NPO gelden
gerealiseerd worden.
De stamgroepen zijn de groepen waar de nieuwe leerlingen instromen. Dit jaar is er geen instroomgroep gekomen.
Zowel de leerkrachten als de ouders zijn positief. De roosters van de groepen zijn gelijk en alle groepen zijn bij elkaar
betrokken.

Invalplan

Het document waarin staat welke stappen we doorlopen bij ziekte is doorgenomen met de MR. Prettig en goed om een
duidelijk document te hebben om op terug te vallen.

Plan gedeeltelijk thuisonderwijs

De  ‘Kwaliteitskaart onderwijs op afstand’ is besproken. Hierin staat wat er van de leerkrachten verwacht wordt tijdens
een lockdown. Deze kan ook ingezet worden bij gedeeltelijk thuisonderwijs.

Verbouwing school:

De school wordt opgeknapt. Muren, plafonds, verlichting en toiletten worden vernieuwd. Ook wordt de ventilatie
aangepakt.

Over een paar weken komen er gordijnen en worden strips in de klas opgehangen. Er komt een offerte voor de wc’s. De



plafonds worden vervangen en verlichting, maar dan moet eerst de ventilatie worden gedaan. Ook komt er een offerte
voor nieuwe kapstokken en wordt er gekeken naar nieuwe werkplekken.
Voortgang opknappen school: bestuurlijk gaat de opdracht buiten het meerjarenplan om. Binnenkort wordt er geschilderd
en worden droogloopmatten, verlichting e.d. vervangen. Ook de ventilatie wordt aangepakt, dat gaat deels buiten deze
verbouwing om, omdat dat geld (deels) ergens anders vandaan komt.

TSO en 5 gelijke dagen model

Mede door een incident met een leerling is er, in overleg met de TSO, besloten om de TSO per 1 februari stop te zetten.
De stichting Stap Vooruit (TSO) zal het financieel met ouders afhandelen. Na 1 februari blijven de buitenspeel-cohorten
gehandhaafd. Er lopen 2 personeelsleden buiten en er is in de nieuwsbrief gevraagd om ouders die willen helpen.In de
eerste instantie was het op deze manier goed op te vangen. Naar een structurele oplossing wordt nog gekeken. Een
optie is een continue-rooster. Alle mogelijkheden en implicaties voor alle partijen worden onderzocht. Ook wordt er
overlegd met bv. kinderopvang na school.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.
De MR heeft instemmingsrecht omdat dit een beleidswijziging betreft.
School heeft zich actief ingezet om alle ouders via diverse kanalen te informeren. Daarna is er een ouderenquête
afgenomen. Op basis van de uitslagen van de enquête heeft de MR ingestemd met het 5GDM m.i.v. 1 januari 2023.
Dit item zal herhaaldelijk terugkomen op de agenda in 2022/2023. Ook sportclubs zullen door school actief benaderd
worden om tot overeenstemming te komen over de aanvang van de trainingen.

Personeels- en oudergeleding

Yasmine Dijkstra stopt met de MR en Tessa van Blijderveen neemt haar plaats in. De termijn van Lottie en Ilko loopt af
maar ze geven beiden aan in principe te willen blijven zitten. Er zijn geen nieuwe aanmeldingen voor de MR gekomen,
verkiezingen zijn niet nodig.

Formatie en groepsindeling

Beschreven scenario: heterogene groepen i.c.m. groepsdoorbrekend werken. (andere onderzochte opties: alleen
combinatiegroepen en vaste combinatiegroepen). Onderbouwing met theorie en opzet uitwerking van huidige situatie op
de PBS met de ontwikkeling van het leerlingenaantal de komende 3 jaar meegenomen. Inzet van onderwijsassistenten in
grote(re) groepen ter ondersteuning van de leerkracht/leerlingen. Onderzoeksvragen die nog openstaan zijn ingebracht
na het teamoverleg, de vraag aan de MR is ook kritische, aanvullende vragen te stellen. Deze vragen worden
beantwoord en op basis daarvan wordt het concept verder uitgewerkt.
Het thema van groepsindeling is ook een onderwerp in een komend café Pieter Brueghel. Input van ouders wordt dan
gevraagd.
Feedback MR: Opletten op de huidige groepen 4 en 6: zorgvuldigheid is hier (extra) gewenst. Ook over de precieze inzet
van de onderwijsassistent moet goed nagedacht en duidelijk gecommuniceerd worden. De koppeling met de visie van
school is belangrijk.
De school is vroeg begonnen met het formatieoverzicht. Welke groepen er gevormd zouden worden was vrij vroeg
duidelijk. De verdeling van de leerlingen volgde later en de bezetting bleef nog lang een uitdaging maar is voor de start
van het nieuwe schooljaar gelukkig afgerond.
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