
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

Notulen 26 januari 2022

1. Opening en vaststelling agenda (19.30 - 19.35)

2. Mededelingen vanuit (19.35 - 19.50)
Team:
- Terugkoppeling tweede Café Pieter Brueghel :

- Rekenen: landelijk, op de PBS, onderzoeken, acties en resultaten
- Maakonderwijs: waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe? Hoe komen we daar?

Er waren pakweg 20 mensen online aanwezig. Vragen stellen kon tijdens de presentatie via de chat. Wens:
De zaakvakken worden beter geïntegreerd in het onderwijs en er wordt meer samenhang gecreëerd. De
ochtenden zijn er voor de kernvakken, de middagen meer voor de zaakvakken, cultuur, natuur,
maakonderwijs en muziek.
De feedback van de aanwezige ouders op beide punten was positief.

- Hoe loopt extra kleutergroep? Eerste reacties ouders.
Zowel de leerkrachten als de ouders zijn positief. De roosters van de groepen zijn gelijk en alle groepen
zijn bij elkaar betrokken.

Directeur:
- Voortgang opknappen school: bestuurlijk gaat de opdracht buiten het meerjarenplan om. De
begroting is nu ongeveer €500.000. 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.

- Voortgang ouderbetrokkenheid (i.v.m. studiedag 26 januari over dit onderwerp)
Ouderbetrokkenheid door Peter de Vries. Hetzelfde thema wordt ook in café Pieter Brueghel behandeld om
input van ouders te krijgen. In de komende nieuwsbrief komt hier ook informatie over te staan. We kijken
opnieuw of wat bedoelen te communiceren ook zo over komt. Er is een werkgroep ouderbetrokkenheid.
Die kijkt opnieuw naar de communicatie en naar hoe we de kwaliteiten van ouders op andere vlakken beter
in kunnen zetten.

- Update beleid rondom noten. De overgang van notenvrij naar allergeen-beheerst wordt
onderzocht. Er is contact met het bestuur, de stichting Anafylaxie en de GGD. Er wordt nog gezocht
naar een kinderarts die input kan leveren en wat er aan teamscholing nodig is.

Oudergeleding:
- Termijn Ilko en Lottie loopt af na dit schooljaar

Ilko wil nog 2 jaar doorgaan (totdat de jongste van school af is). Lottie denkt er nog over na. Uiterlijk op de
vergadering in april is dit definitief.

- Zijn er leerachterstanden door corona?
Deels. De gemiddelde score van leerlingen is lager ten opzichte van andere schooljaren. Ten opzichte van



het landelijk gemiddelde valt het erg mee. Sociaal emotioneel gezien merken we dat de kinderen elkaar
missen, meer samen willen stoeien en bv. Tijdens de gymles samen spellen willen doen in plaats van
bijvoorbeeld een toestel-les. Hoe langer de lockdown duurt, hoe meer tijd er daarna nodig is om de rust,
balans en (rang)orde in de groep weer te herstellen.

3. Kennismaking en afspraken met OR (19.50 - 20.10)

Vindt later plaats op verzoek van OR

4. Toelichting door team op thema PLG / Professionalisering (20.10 - 20.30)

Lopende actie-onderzoeken in leerteams: (zie ook bijlage toelichting PLG)
De school is een professionele leergemeenschap geworden. Er wordt gewerkt in leerteams (horizontaal)
en in ontwikkelgroepen (verticaal). In de leerteams wordt actie-onderzoek uitgevoerd. Er zijn 2 leerteams:
Groep 1 t/m 4: preventieve methode voor aanvankelijk lezen-> inmiddels opgestart
Groep 5 t/m 8: automatiseren in de bovenbouw: het ontwikkelen van een aanpak van automatiseren in de
bovenbouw. Literatuurstudie-fase nu gestart.

5. TSO (20.30 - 20.40)

Er is,  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. Daar is bijzonder goed op gereageerd dus voorlopig kunnen we de overblijf met behulp van ouders
oplossen. Dit is een goede, tijdelijke oplossing. 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.

6. Voortgang jaarplan & schoolontwikkelplan 2020-2024 middels voortgangsdocument (20.40 -
20.50)

Zie bijlage ‘Samenvatting jaarplan + vooruitgang’

7. Bespreken en vaststellen begroting (20.50 - 21.00)
Uitgedeeld in vorige vergadering, doorgenomen. Geen vragen -> vastgesteld.

8. Bespreken plan groepsindeling (21.00 - 21.20)
Beschreven scenario: heterogene groepen i.c.m. groepsdoorbroken 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 open staan 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. Bij het vragen van input van ouders moet je erg duidelijk
zijn over wat je ermee doet. Is er inspraak of is het bedoeld om het plan aan te scherpen? Helder over zijn,
geen valse verwachtingen scheppen.

9. Rondvraag en sluiting (21.20 - 21.30)
Geen punten


