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1. Opening met de spreuk 

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

Rudolf Steiner. 

2. Voorstellen 

De MR-leden en schoolleider maken kennis het nieuwe MR-lid. 

3. Controle actiepunten en inventarisatie ontvangen post 

Er zijn geen berichten ontvangen vanuit de achterban. 

4. Terugblik verkiezingen oudergeleding MR 

De MR en schoolleider blikken terug op de verkiezingen voor de oudergeleding. 

5. Communicatie van informatie MR 

De MR-leden bespreken de wijze van communicatie van informatie, ook in relatie tot 

zichtbaarheid voor en vertegenwoordiging van de achterban. Tevens wordt teruggeblikt over 

de besluitvormingsroutes op het protocol ‘gezondheidsmaatregelen covid-19’ een een ieders 

rol en bevoegdheden daarin. 

6. Plan van aanpak missie- en visievormingstraject 

De schoolleider informeert de MR over de wijze waarop missie- en visievorming de komende 

periode vormkrijgt op onze school. 

7. Update Nationaal Plan Onderwijs (NPO) 

De schoolleider informeert de MR over de inhoud van het NPO voor BLS en de concrete 

vertaling ervan binnen de organisatie. 

8. Voorgenomen beleid voor inzet van onderwijsondersteuning 

De schoolleider informeert de MR over het voorgenomen beleid voor inzet van 

onderwijsondersteuning.  

 Carol Buschgens (omr) 

 Françoise Jeukens (pmr) 

 Jan Huiskes (omr) 

 Suzanne Pittie (pmr) 

 Fleur Smeets (voorzitter, omr) 

 Zyxcban Wolfs (secretaris, pmr) 

▲ = besloten gedeelte: alleen de gekozen 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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9. Update Plan van Aanpak Protocol Ouderparticipatie 

De schoolleider informeert de MR over het plan van aanpak ‘protocol ouderparticipatie’ en 

voorziet de MR van een voorgenomen tijdlijn. 

10. Aannamebeleid kleuterbouw 

De schoolleider informeert de MR over de voorgenomen wijzigingen in het aannamebeleid 

binnen de kleuterbouw en legt dit ter instemming voor. 

11. Wijziging Toetskalender 

De schoolleider legt de wijziging van de toetskalender ter instemming voor aan de MR. 

12. Kwaliteitskaart onderwijs op afstand 

De schoolleider informeert de MR over de voorgenomen kwaliteitskaart ‘onderwijs op 

afstand’. 

13. Seizoener 

De schoolleider informeert de MR over de toekomst van de Seizoener. 

14. Huishoudelijk reglement 

De MR bespreekt de wijzigingen in het huishoudelijk reglement, meer specifiek het rooster 

van aftreden en stelt het huishoudelijk reglement eventueel opnieuw vast. 

15. MR-reglement 

De MR bespreekt de wijzigingen in het MR-reglement, meer specifiek de 

verkiezingsprocedure en zittingstermijn, en stelt het reglement eventueel opnieuw vast. 

16. Onderwijstijden 

De MR spreekt met de schoolleider over de onderwijstijden op vrijdag. 

17. Wat speelt in onze achterban? 

De MR-leden informeren de schoolleider over datgene wat (beleidsmatig) speelt in onze 

achterban. 

18. Vooruitblik 2022 

De MR blikt vooruit op aankomend (nationaal) beleid in het primair onderwijs en wat 

hiervoor mogelijke implicaties zijn voor onze school. 

19. Mededelingen/Vragen 

-De MR-vergadering van 3 februari 2022 staat in het teken van professionalisering binnen 

het thema financiën en begrotingssystematiek. Deze vergadering heeft vanwege de te 

volgen cursus daarom een besloten karakter. 

-De schoolleider informeert de MR over de stand van zaken met betrekking tot faciliteiten. 

 

De vergadering vindt fysiek plaats op school. 

Toehoorders kunnen zich aanmelden via mr@bernardlievegoedschool.eu en ontvangen dan 

het toehoordersreglement. 

 

 

 

mailto:mr@bernardlievegoedschool.eu
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Data MR-vergaderingen 2021-2022 

Donderdag 7 oktober 
19:30 - 22:00 uur  
Vergadering 1 

Donderdag 9 december 2021 
18:30 - 21:00 uur 
Vergadering 2 

Donderdag 3 februari 2022  
18:30 - 21:00 uur 
Vergadering 3 
Besloten vergadering i.v.m. cursus  

Donderdag 31 maart 2022  
18:30 - 21:00 uur  
Vergadering 4 

Donderdag 19 mei 2022 
18:30 - 21:00 uur 
Vergadering 5 

Donderdag 7 juli 2022 
18:30 - 21:00 uur 
Vergadering 6 

Locatie: BLS of via Teams, indien er beperkingen gelden in verband met Covid-19. 

 


