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De voorzitter opent de vergadering om 19:30u. 

 

1. Opening met de spreuk 

De MR-vergadering wordt geopend door het uitspreken van de ‘bijeenkomstspreuk’ van 

Rudolf Steiner. Er zijn vier toehoorders uit de achterban van de OMR aanwezig. 

2. Controle actiepunten en inventarisatie ontvangen post 

Ontvangen post wordt (procedureel) besproken. Er is een brief over het onderwerp 

‘fijnstofsensor’ ontvangen. Dit onderwerp valt niet onder de formele bevoegdheden en 

kaders van de MR. Toch willen we de schoolleider verzoeken om na te gaan op welke wijze 

en hoe frequent de fijnstofsensor straling uitzendt. 

3. Notulen 15 december 2020 

De notulen van 15 december 2020 zijn schriftelijk vastgesteld. De secretaris vraagt na 

waarom deze nog niet op de website staan. 

4. Kennismaking met interim-directeur 

De MR maakt kennis met Tina Smeijers, onze interim-directeur per 1 januari 2021.  

 Carol Buschgens (omr) 

 Françoise Jeukens (pmr) 

 Harald Close (omr) 

 Suzanne Pittie (pmr) 

 Fleur Smeets (voorzitter, omr) 

 Zyxcban Wolfs (secretaris, pmr) 

  

Status:  [] concept [X] vastgesteld 

▲ = besloten gedeelte: alleen de benoemde MR-leden en mogelijk de schoolleider zijn aanwezig bij 

onderwerpen die behoren tot het besloten gedeelte van de vergadering. Op de inhoud van deze 

gesprekken rust een geheimhoudingsplicht. 

 Aanwezig Afwezig 

Carol Buschgens X  

Françoise Jeukens X  

Harald Close X  

Suzanne Pittie X  

Fleur Smeets X  

Zyxcban Wolfs X  

 

Genodigde(n) 

Tina Smeijers (interim-schoolleider) 
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5. Interim-opdracht (zie bijlage A) 

De bestuurder heeft na een adviesverzoek bij de MR een interim-taak opgesteld. De 

schoolleider duidt de doelstellingen uit de interim-taak. Het gaat dan om o.a. communicatie 

van informatie, ouderparticipatie, teambuilding, huisvesting en borging van (beleidsmatige) 

afspraken in de organisatie. 

Vanuit de oudergeleding van de MR klinkt dat ouders het Weekbericht niet (voldoende) 

lezen. De schoolleider geeft aan dat het Weekbericht het formele medium is voor 

communicatie van informatie richting de ouders. De MR en schoolleider zijn positief over de 

het voornemen om ook ouders/verzorgers input te laten leveren op het Weekbericht, 

waarbij de inhoud wel wordt beperkt tot onderwerpen die met de school (onderwijs en 

antroposofie) te maken hebben. 

Voor vragen ten aanzien van een communicatieplan vraagt Tina nog enkele maanden 

geduld. Het onderwerp komt daarom terug op de agenda van de MR. 

De OMR gaat de komende maanden informatie inwinnen over de mogelijkheden voor het 

formeel oprichten van een Ouderraad. Let wel, een besluit hierover wordt te zijner tijd 

genomen door het bevoegd gezag of zijn vertegenwoordiger en met instemming van de MR. 

6. Evaluatie afstandsonderwijs 

De schoolleider en MR evalueren de procedures en kwaliteit van het afstandsonderwijs. 

Onderwijsgevend personeel geeft aan dat het afstandsonderwijs erg intensief is. 

Feedback van het team t.a.v. opgedane inzichten (via de schoolleider): 

-samen als bouw (bijvoorbeeld kleuterbouw) lessen voorbereiden; 

-voortzetting van het gebruik van digitale middelen kan voor sommige leerlingen gunstig zijn 

voor het leerproces; 

-het afstandsonderwijs heeft bij het onderwijsgevend personeel een verdieping van het 

directe instructiemodel bewerkstelligd, evenals meer inzicht in de gebruikte methodes. 

Feedback vanuit de OMR: 

-de communicatie van het afstandsonderwijs was beter dan tijdens de eerste lockdown; 

-er werd ondanks de strakkere kaders nog wel verschil ervaren in aanpak tussen de 

verschillende leerjaren (zonder daar een waardeoordeel over te willen vellen); 

-drie uur online onderwijs wordt door ouders als ‘te lang’ ervaren voor leerlingen; 

-enkele minuten per week persoonlijk en individueel contact met de leraar zou gewenst zijn; 

-er wordt waardering uitgesproken richting alle personeelsleden voor het verzorgen van het 

afstandsonderwijs. 

7. Evaluatie heropening school / Evaluatie instemmingsproces covid-protocol 

De schoolleider en MR evalueren de heropening van de school. Voorts is het 

instemmingsproces van het meest recente covid-protocol (versie 6) geëvalueerd. 

-Het heropenen van de school bleek een haastklus, waarbij de normale besluitvorming 

logischerwijze in het gedrang kwam. Er rijzen vragen en er zijn grote bezwaren bij leden van 

de oudergeleding met betrekking tot het verplicht dragen van mondkapjes. 

-De MR vraagt de schoolleider unaniem om het protocol covid19 versie 6 te heroverwegen 

t.a.v. de nu opgenomen verplichting voor ouders/verzorgers om in de buitenlucht rond het 
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schoolgebouw een mondkapje te dragen. De MR verzoekt de schoolleider om deze 

verplichting te veranderen in een dringend advies. De schoolleider informeert de MR ten 

laatste op 5 maart 2021 en communiceert haar heroverweging richting onze achterbannen. 

8. Begroting BLS 

De schoolleider legt de begroting (inclusief wijzigingen in formatie) voor ter instemming aan 

de MR. 

-De MR stemt in met de hoofdlijnen van de begroting onder de volgende voorwaarden: 

 Dat de MR over de negatieve balans op begrotingsprognose wordt geïnformeerd. 

 Dat de PMR over de berekeningswijze van de werktijdfactor wordt geïnformeerd. 

De MR-leden spreken af zich te professionaliseren op het terrein van financiën. De secretaris 

gaat hiervoor op zoek naar een extern deskundige. Een kostenspecificatie wordt ter advies 

voorgelegd aan de interim-schoolleider. 

9. Ouderschenkingen 

De schoolleider bespreekt met de oudergeleding de voorgenomen besteding van de 

ouderschenkingen (plan van aanwending) voor 2021 en de verantwoording van de 

ouderschenkingen over 2020. Het bevreemdt de OMR dat de ouderschenkingen op sommige 

uitgaveposten (kosten gebruiksmaterialen, kosten Lerarenweek) ver zijn overschreden. De 

OMR stemt in met de verantwoording van de besteding onder de volgende voorwaarden: 

-er volgt uitleg over de overschrijding van de kosten voor gebruiksmaterialen en de kosten 

voor de Lerarenweek. De voorzitter stuurt een ondertekende versie met vermelding van de 

voorwaarden voor instemming naar de schoolleider. 

De OMR stemt in met het plan van aanwending van de ouderschenkingen voor 2021. De 

voorzitter stuurt een ondertekende versie naar de schoolleider. 

De OMR gaat in de komende tijd de ouderschenkingen onder de loep nemen. 

10. Werkverdelingsplan 2021-2022 

De schoolleider en personeelsgeleding zetten een tijdpad uit voor het opstellen van het 

werkverdelingsplan 2021-2022. Inmiddels is dit proces gestart. Er volgt spoedig een 

inventarisatieformulier voor de personeelsleden. Daarna wordt het proces van bijstelling en 

vaststelling in het team besproken.  

11. Huisvesting van BLS 

De schoolleider informeert de MR over de huisvesting van BLS in relatie tot de 

groeiprognose van het aantal leerlingen. Het voornemen van de Gemeente Maastricht is om 

het MIK-gebouw per 1 april 2021 aan te schaffen. Daarna wordt het eigendom overgedragen 

aan Stichting Pallas. De schoolleider benadrukt dat het om een streven voor het nakomen 

van conceptafspraken gaat voor alle betrokken partijen. 

12. Aannamebeleid nieuwe leerlingen 

De schoolleider informeert de MR over het bijstellen van het aannamebeleid van nieuwe 

leerlingen. Er is meer tijd nodig om dit beleid onder de loep te nemen. Het agendapunt komt 

terug op de volgende MR-vergadering. 

13. Schoolondersteuningsprofiel 
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De schoolleider legt het schoolondersteuningsprofiel ter advies voor aan de MR. Eerder 

gaven de MR-leden reeds schriftelijk advies en feedback aan de interim-directeur en de 

intern begeleider. De schoolleider en MR bespreken een aantal inhoudelijke indicatoren die 

eerder tijdens schriftelijke feedback ook aan de orde kwamen. De MR adviseert unaniem 

positief over het Schoolondersteuningsprofiel. De secretaris brengt hiervan de intern 

begeleider op de hoogte. 

14. Onderwerpen MR komende periode 

De MR en schoolleider informeren elkaar over de onderwerpen die we de komende tijd 

willen agenderen. 

 Stand van zaken interim-opdracht 

 Stand van zaken schoolgids 

 Stand van zaken werkverdelingsplan 

 Stand van zaken inventarisatie Ouderraad 

 Zichtbaarheid MR (met name oudergeleding) 

15. Onderwerpen die leven onder ouders en personeel 

Een toehoorder vraagt aandacht voor uitleg over het aannamebeleid, meer specifiek 

waarom in de ene klas wel en in de andere klas geen leerlingen worden aangenomen. De 

schoolleider komt hierop terug tijdens een overleg met de klassenouders; 

Een toehoorder vraagt aandacht voor het handwerkonderwijs en muziekonderwijs; 

De PMR vraagt de schoolleider om met de kleuterbouw in gesprek te gaan over afspraken 

omtrent pauzes voor leraren, die zijn overeengekomen in het werkverdelingsplan en nu niet 

worden nagekomen. 

De PMR vraagt of het mogelijk is om de leraarondersteuner te vervangen voor de tijd dat 

deze functionaris andere taken uitvoert. 

16. Rondvraag 

Er zijn geen verdere mededelingen. 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:00u. 

 

 

Deze MR-vergadering vond online plaats via Microsoft Teams. 

 

 


