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1. Opening met de spreuk 

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

Rudolf Steiner. 

2. Controle actiepunten en inventarisatie ontvangen post 

De schoolleider stuurt nog een antwoord op het tweede bericht over plaatsing van een 

fijnstofmeter naar de afzender. 

3. Opbrengstmonitor BLS 

De schoolleider duidt de resultaten uit de opbrengstmonitor. Over het algemeen scoren alle 

betreffende leerjaren bovengemiddeld op cognitief niveau. Voor één leerjaar is er sprake 

van een zorgsignaal; de intern begeleider en leerkracht(en) zullen duidingsvragen opstellen 

en beantwoorden. 

4. Nationaal Programma Onderwijs 

De schoolleider geeft uitleg aan de MR over de voorgenomen plannen voor besteding van de 

middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs. Binnenkort wordt er meer duidelijk over 

de beschikbare middelen en de voorwaarden die daaraan zijn verbonden. De MR-leden 
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worden uitgenodigd om de handreiking voor medezeggenschapsraden te lezen. Tevens 

stuurt de schoolleider de resultaten van de schoolscan ter informatie aan de MR. 

De schoolleider wenst met een kleine groep ouders een feedbackgroep op te starten. 

Ouders worden hierover door de schoolleider via het Weekbericht geïnformeerd. 

5. MARAP K4 

De schoolleider en MR spreken over de MARAP K4 en de huidige financiële perspectieven. 

De MR stelt inhoudelijke vragen, o.a. over de groeiprognose en de krapte op de 

arbeidsmarkt in het onderwijs. De schoolleider geeft aan dat de school als opleidingsschool 

pabo-studenten aan zich zal proberen te binden. Ten aanzien van het financiële perspectief 

op moment van schrijven zijn de cijfers voorzichtig positiever dan de prognoses. Op termijn 

is het van belang achterstallig onderhoud in het hoofdgebouw planmatig weg te werken. 

6. Voortgang interim-opdracht 

De schoolleider informeert de MR over de voortgang van de interim-opdracht. De 

schoolleider geeft aan dat de coronaperiode de werkzaamheden zowel bemoeilijkt als ook 

extra veel tijd vergt. Desondanks zijn er positieve stappen gezet ten aanzien van 

teamontwikkeling. Ten aanzien van de organisatiestructuur is een aantal doelen opgepakt, 

maar het werken op afstand belemmert de voortgang enigszins. De communicatie van 

informatie richting ouders/verzorgers is opgepakt in goed overleg met de oudergeleding. 

Ten aanzien van de ouderparticipatie heeft een aantal overlegmomenten plaatsgevonden, 

waarbij de doelstellingen van de ouderparticipatie is verkend. Een vervolg voor 

overlegmomenten wordt gepland. 

7. Evaluatie covid-19 protocol 

De MR en schoolleider evalueren het aangepaste covid-19 protocol. De heroverweging t.a.v. 

de mondkapjesplicht heeft positief uitgepakt voor de rust op school. De schoolleider geeft 

aan de zorgen en emoties onder ouders te begrijpen, maar te moeten handelen binnen de 

kaders en richtlijnen die gelden voor het primair onderwijs. 

8. Ouderbetrokkenheid (in tijden van corona) 

De MR en schoolleider spreken over de ouderbetrokkenheid, meer specifiek in tijden van 

corona en wat betreft de organisatie van jaarfeesten. De schoolleider informeert ouders 

binnenkort over de verdere ontwikkelingen m.b.t. ouderbetrokkenheid. 

9. Voortgang Benoemingsadviescommissie 

De afgevaardigden uit de benoemingsadviescommissie (BAC) informeren de MR over de 

uitvoering van de procedure voor het werven van een schoolleider. Er is onduidelijkheid over 

de samenstellingsprocedure van de BAC, mede door een onduidelijke formulering in de 

wervingsprocedure. De secretaris benadert de GMR hierover. 

10. Onderwijstijden 2021-2022 

De schoolleider legt de onderwijstijden 2021-2022, evenals de jaarplanning schriftelijk voor 

ter instemming aan de OMR. Een apart e-mailbericht daarover volgt nog. 

11. Werkverdelingsplan 2021-2022 
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De schoolleider informeert de PMR spoedig na deze vergadering over de voortgang van het 

werkverdelingsplan voor komend schooljaar. Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de 

volgende MR-vergadering. 

12. Mededelingen 

Harald Close, lid van de oudergeleding, zal de MR verlaten per 19 mei 2021. Hij is per die 

datum namelijk geen ouder meer van een kind dat is ingeschreven bij de Bernard Lievegoed 

School en moet daarom conform ons reglement aftreden. De secretaris nodigt de volgende 

persoon uit op de kieslijst. 

 

De MR-vergadering vond plaats via Microsoft Teams. 

 

Volgende MR-vergadering: 15 juni 2021 om 19:30u. 

 


