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Heilsam is nur, wenn im Spiegel 

der Menschenseele sich bildet die 

ganze Gemeinschaft und in der 

Gemeinschaft lebet der Einzelseele 

Kraft. 

 Carol Buschgens (omr) 

 Suzanne Pittie (pmr) 

 Fleur Smeets (voorzitter, omr) 

 Zyxcban Wolfs (secretaris, pmr) 

  

AGENDA 

Datum: 12 februari 2020 

▲ = 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. 
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1. Controle actiepunten en inventarisatie ontvangen post 

Ontvangen post wordt besproken.  

2. Mededelingen 

 De notulen van de mr-vergadering van 19 november 2019 zijn reeds vastgesteld (zie 

bijlage N). 

 De actiepuntenlijst van 19 november 2019 wordt nagelopen (zie Bijlage A). 

 Kennismaking nieuw pmr-lid, Suzanne Pittie. 

 Groei van de school ▲ 

3. Overdracht en mr activiteitenplan 

De mr spreekt over het uitwerken van het activiteitenplan.  

4. Begroting BLS 2020, Marap K3/K4 2019 & Plan van Aanpak Ouderschenkingen 2020 

De schoolleider informeert de mr over de hoofdpunten van de Begroting 2020 (en MARAP 

K3/K4 2019) en het Plan van Aanwending Ouderschenkingen 2020 (instemming omr) (zie 

Bijlagen B1, B2, B3, B4)].  

5. Onderwijstijden 2020-2021 en vakantierooster 2020-2021 

De mr spreekt met de schoolleider over de prognose voor onderwijstijden in het schooljaar 

2020-2021 en een bijhorend vakantierooster inclusief planning van studiedagen (instemming 

omr). De schoolleider informeert de mr over de tussenstand van de onderwijstijden in het 

onderhavige schooljaar (zie Bijlagen C1, C2, C3 en C4). 

6. Ouderenquête Tevredenheidsonderzoek 

Schoolleider en omr spreken over de opvallendheden uit de resultaten van de 

ouderenquête/tevredenheidsonderzoek (zie bijlagen D1 en D2). 

7. Rondje klassen en formatie 

De schoolleider informeert de mr over de gang van zaken in alle leerjaren. Daarnaast worden 

wijzigingen van formatie en de huidige bezetting doorgenomen. 

8. Wat er leeft onder de ouders/verzorgers 

Omr informeert de pmr en schoolleider over wat er leeft onder hun achterban. 

9. Richtlijn zij-instroomtraject Pallas vs 2.2 

De schoolleider informeert de pmr ten aanzien van het bovenschools beleid inzake zij-

instromers. De schoolleider en pmr overleggen hoe het beleid zo spoedig mogelijk 

geïmplementeerd kan worden binnen het BLS Taakurenbeleid 2019-2020 (zie Bijlage F). 

10. Communicatieplatform en communicatie 

De schoolleider informeert de mr over de implementering van het leerlingvolgsysteem en 

communicatiekanaal ParnasSys. Daarnaast informeert de schoolleider de mr over de functie 

van het Weekbericht. Voorts bespreekt de mr wensen ten aanzien van communicatie van 

informatie. 

11. Schoolplan 

De schoolleider bespreekt het conceptschoolplan 2020-2024 met de mr (instemming mr; 

bijlage volgt). 

12. Rooster van aftreden 

De mr-leden werken het rooster van aftreden bij (zie Bijlage E, artikel 10). 


