
      
 

 

 

 

 

BERNARD
LIEVEGOED SCHOOL
Basisschool voor Vrijeschoolonderwijs Maastricht

agenda

23 oktober start herfstvakantie
2 november gedenkstonde
25 november algemene ouderavond

                                                                                      <

Weekspreuk

Gebruik telefoons 
Het gebruik van telefoons door leerlingen in de klas of op het schoolplein is 
niet meer toegestaan. Deze afspraak hebben we als team BLS gemaakt en 
willen we graag met u als ouder communiceren. Zijn er kinderen die hun 
telefoon op school gebruiken dan nemen we deze in tijdens de schooldag en 
kunnen de kinderen die aan het einde van de dag weer ophalen bij hun 
meester of juf. We bespreken dit ook in de klas met de leerlingen en vragen 
ook aan ouders om dit thuis te bespreken. Deze afspraak gaat in na herfstva-
kantie. 
 
Prijsvraag 
De winnaar van de prijsvraag mbt de naamgeving van ons nieuwe gebouw is 
bekend! De winnaar wordt na de herfstvakantie in het weekbericht bekend 
gemaakt. 
 
Sollicitatie 
Wilt u de bijgesloten sollicitatie verspreiden binnen uw netwerk? Daarnaast 
zijn we altijd en regelmatig met spoed en urgentie op zoek naar kwalitatieve 
aanvulling van ons team. Voor sporadische en structurele vervangingen. Bent 
u of kent u mensen met een onderwijsbevoegdheid dan gaan we graag in 
gesprek en horen we dit graag. 
Reageren kan via j.phijl@bernardlievegoedschool.eu 
 
Ouderavond 
Om alvast in uw agenda te reserveren; donderdag 25 november algemene 
ouderavond. Invulling avond wordt na de herfst bekend gemaakt. 
 

Bankjes 
Op ons schoolplein hebben we enkele bankjes staan. Hiervan is het houten 
zitgedeelte soms slecht of kapot. We willen deze gaan herstellen. Bent u 
“handig met hout” en in het bezit van de tools en vaardigheden om onze 
banken weer van een nieuw of hersteld zitgedeelte te voorzien? Dan horen 
we op de BLS graag van u. 
Reageren kan via j.phijl@bernardlievegoedschool.eu 
 
Parro 
In een eerder weekbericht hebben we ouders/verzorgers bericht over gebruik 
van Parro op de BLS. In de bijlage vindt u een uitgebreide uitleg en info. Lukt 
iets niet dan vernemen we dat graag. Zie ook de navolgende link voor een 
informatief �lmpje https://youtu.be/vNnGQSvkYJ8

Door mij het licht van het denken

krachtdadig in het innerlijk te ontsteken,

belevenissen zinvol te duiden

vanuit de krachtbron van de wereldgeest,

ontvang ik nu mijn erfdeel van de zomer,

herfstrust en hoop ook voor de wintertijd.

van de schoolleider
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Beste ouders/ verzorgers, 
Wilt u als ouder/verzorger actief betrokken zijn bij het onderwijs en de school van 
uw kind?  Dan is dit een goed moment om uw stem te laten gelden in de 
Medezeggenschapsraad (MR). Wij hebben één vacature bij de geleding voor 
ouders/verzorgers. Derhalve zijn we op zoek naar ouders die zich kandidaat willen 
stellen als lid van de MR. 
De leden van de medezeggenschapsraad behartigen de belangen van de ouders, 
kinderen en personeelsleden van de Bernard Lievegoedschool te Maastricht.  De 
MR bestaat uit 6 leden: 3 ouders/verzorgers en 3 personeelsleden. 
De gekozen ouderleden vertegenwoordigen alle ouders en verzorgers. Zij 
hebben op tal van onderwerpen adviesrecht of instemmingsrecht volgens de 
wet medezeggenschap scholen (WMS). Die onderwerpen hebben veelal te 
maken met onderwijsbeleid in de school. 

Wat wordt er van u verwacht als MR-lid?
• We vergaderen ongeveer 7 keer per jaar op donderdagavonden vanaf 18:30u;
• De onderwerpen waar we over adviseren of instemmen zijn o.a. de toetskalen-

der, het beleid m.b.t. de ouderparticipatie, de begroting en de formatie, het 
jaarplan, de schoolgids en het schoolplan;

• U bent bij voorkeur beschikbaar voor een gehele zittingsperiode van drie jaar;
• Uiteraard zijn goed samenwerken, constructief-kritisch discussiëren en 

interesse in beleidsmatige onderwerpen welkome vaardigheden en expertises.

De verkiezingen voor de MR zijn aan regels gebonden. Op grond van de regels is 
het volgende stappenplan op weg naar de verkiezingen opgesteld: 

Datum verspreiding van deze brief: 14 oktober
Alle ouders ontvangen een brief over de medezeggenschapsraad en over de 
komende verkiezingen. Deze brief bent u nu aan het lezen. 
Periode kandidaatstellen: tussen 14 oktober en 1 november
Ouders/verzorgers kunnen zich kandidaat stellen. Dit kunt u doen door uw 
motivatie per e-mail te sturen naar mr@bernardlievegoedschool.eu. De 
motivatie mag niet langer dan één A4 zijn. Een leuke foto in de bijlage wordt 
gewaardeerd.

Datum waarop kandidaten zich voorstellen: 4 november
Alle ouders ontvangen een brief waarin de kandidaten zichzelf voorstellen en 
hun kandidaatstelling motiveren. Deze brief is tegelijkertijd de uitnodiging voor 
de verkiezingen op 19 november 2021. Bij deze brief ontvangt u ook het 
stembiljet.

Datum verkiezingen 15 tot 19 november:
Van 15 tot 19 november worden de verkiezingen voor de MR gehouden. De 
stemming is geheim en gebeurt met behulp van stembiljetten. U kunt tussen 
08.15 uur en 15.30 uur bij de administratie terecht om uw stem uit te brengen. 
Alle ouders waarvan de kinderen op deze verkiesdatum op school zijn 
ingeschreven en onderwijs volgen, mogen stemmen. Leden van de verkiezings-
commissie, de voorzitter van de MR en één personeelslid van de school (directie 
uitgezonderd) tellen na 15.30 uur in het openbaar de stemmen en brengen de 
kandidaten op de hoogte van de uitslag. De kandidaten worden persoonlijk 
geïnformeerd. Daarna worden de ouders/verzorgers, het personeel en de 
bestuurder op de hoogte gebracht. De gekozen ouder/verzorger zal per 1 
december 2021 toetreden tot de medezeggenschapsraad. 

We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar uw kandidaat-
stelling.

Met vriendelijke groeten; MR BLS, 

Carol Buschgens, Fleur Smeets, Françoise Jeukens, Suzanne Pittie en Zyxcban 
Wolfs.
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SAMEN ZIJN WE MEER

DAN DE SOM DER DELEN.



      
 

 

 

 

 

Weekspreuk

gedenkstonde

GEDENKSTONDE 2021

Aanvang: 20.00 uur

Dinsdag 2 november 2021 is het weer ALLERZIELEN. 
Dit is van oudsher een dag waarop wij denken aan de mensen, die ons zijn 
voorgegaan. Zij leiden een zó andere vorm van leven, dat die voor ons 
alledaags bewustzijn niet zomaar waarneembaar is. Wij kunnen onze 
geliefden aan weerszijde van geboorte en dood alleen maar volgen met onze 
gevoelens en onze beste gedachten. Maar de rol die zij spelen in ons 
levenslot willen wij nooit vergeten. Ooit zijn we innerlijk met elkaar 
verbonden geraakt: door het gemeenschappelijk gedenken, willen wij onze 
verbondenheid recht doen en in ere houden.  

Vanuit de antroposo�sche beweging en ook vanuit De Christengemeenschap 
wordt er jaarlijks op vele plaatsen in Nederland aandacht besteed aan onze 
overledenen en aan de plaats die zij blijvend in ons leven innemen. Fon 
Nijssen nam in het jaar 2004 het initiatief om vanuit de Bernard Lievegoed 
Schoolgemeenschap ook in Maastricht een gedenkstonde te houden. De 
overleden leerlingen, oud-leerlingen, broertjes en zusjes, ouders, leraren en 
ook een aantal andere mensen in en rondom de schoolgemeenschap blijven, 
door de verbinding met hun dierbaren, voor altijd deel uitmaken van het 
grote geheel. Ieder jaar opnieuw wordt tijdens de Gedenkstonde hun eigen 
plek in ieders hart en ons aller leven bevestigd. En ieder jaar komen er nieuwe 
namen bij. Mensen die langer dan 30 jaar geleden zijn overleden, staan hun 
plaatsje in de namenrij aan hen af, maar ook zij blijven erbij horen. In het 
Gedenkboek worden alle namen opgetekend: wij nodigen u uit om bij de 
naam een foto in te leveren, ter herinnering.

Ook de Waakgroep Portam neemt sinds 2008 deel aan de organisatie; het 
herdenken van onze overledenen staat daarmee open voor een verder 
reikende kring van verwant voelende mensen.  De bijeenkomst duurt weinig 
langer dan een uur: muziek, woorden over de verbinding van de mensen op 
aarde met de mensen in de geestelijke wereld en het uitspreken van hun 
namen, zijn daarbij belangrijke elementen. Voor iedere overledene die wij in 
ons hart willen meedragen, steken wij een kaarsje aan. 

In de hal is er na a�oop ko�e en thee. Voor mensen die elkaar graag willen 
begroeten, is dat meteen een gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. De 
vorm van de Gedenkstonde blijft die van een ingetogen bijeenkomst, 
bedoeld voor volwassenen. Voor jonge kinderen is zij qua inhoud niet zo 
geschikt. Mocht u geen prijs meer stellen op het ontvangen van deze 
uitnodiging, geeft u ons dat dan even door: dan stoppen wij de toezending. 
Mocht u verder nog vragen hebben over de Gedenkstonde, neemt u dan 
gerust even contact op met: 
mevr. Tonnie Hendriks: tel. 06-8004 1841/of a.a.m.hendriks@kpnplanet.nl of 
met 
mevr. Elzien Lochs: elzienlochs@hotmail.com
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NAMENS HET TEAM:

FIJNE HERFSTVAKANTIE!


