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1. Controle actiepunten en inventarisatie ontvangen post 

Er is geen externe post ontvangen. 

2. Notulen 12 februari 2020 

De notulen van 12 februari jl. worden vastgesteld. 

3. Mededelingen 

-Er komen per aanvang van het nieuwe schooljaar twee nieuwe vacatures voor de 

lerarenfunctie. 

-Er wordt gestreefd naar ingebruikname van twee klaslokalen in het MIK-gebouw ten laatste 

per januari 2021. In de uitvoering van dit plan is de school afhankelijk van nakoming van 

gemaakte afspraken met de Gemeente Maastricht en het MIK-management.  

-Er is een nieuwe website gelanceerd voor onze school. Naast een nieuwe vormgeving staat 

vanaf nu ook maandelijks een poll online, waarop geïnteresseerden kunnen reageren. 

-De interim-opdracht die de schoolleider in ’t Kleurenbos te Oss vervult zal eindigen per 31 

juli 2020. 

 Carol Buschgens (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  

Suzanne Pittie x  

Fleur Smeets x  

Zyxcban Wolfs x  

 

Genodigde(n) 

Nicole Degenaar (schoolleider) 
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-Er wordt door de schoolleider subsidie aangevraagd ten behoeve van extra ondersteuning 

voor leraren op het gebied van didactische vaardigheden en loopbaanontwikkeling. 

-Er loopt een pilot bij de ouders van één klas inzake een communicatie-app in navolging van 

het communicatiesysteem dat onze school eerder invoerde. 

-Lopende onderwijszaken worden zo veel mogelijk op afstand uitgevoerd. Een voorbeeld 

hiervan is het online voeren van voorlopige adviezen met ouders met een kind in het 

zevende leerjaar. 

4. Introductie afstandsonderwijs i.v.m. Covid-19 

De mr en schoolleider blikken terug op invoering afstandsonderwijs. De schoolleider geeft 

aan veel positieve geluiden te ontvangen van ouders naar aanleiding van de snelle invoering 

van onderwijs op afstand. Er worden vragen gesteld aan de schoolleider door de omr. 

Schoolleider en pmr hebben deze vragen beantwoord. Een overzicht volgt hieronder. 

1) Waarom wordt gekozen voor een online oefenprogramma en hoe verhoudt zich dat 

tot de antroposofische achtergronden van het vrijeschoolonderwijs? 

Vanwege de niet-geplande sluiting van de scholen in Nederland zag ook BLS zich 

genoodzaakt om zo snel als mogelijk onderwijs op afstand te gaan verzorgen. Dit is voor 

een reguliere school al een uitdaging, maar zeker voor een vrijeschool vanwege de 

minder gedigitaliseerde staat van ons onderwijs. De schoolleider en het team zijn zich 

ervan bewust dat aan elke keuze voordelen en nadelen kleven. Doorslaggevend voor de 

gemaakte keuze was (a) het bijhouden van kennis en vaardigheden van de leerlingen op 

individueel aangepast leerniveau, (b) het online kunnen volgen van de door leerlingen 

gemaakte opgaven door de leraren en (c) het ontlasten van ouders d.m.v. ingebouwde 

instructiefilmpjes bij het online oefenprogramma. Het online oefenprogramma kan 

voorlopig fungeren als vervanging van het oefenuur, zoals dat in de klassen 1 t/m 6 na de 

eerste pauze plaatsvindt. Het antroposofische karakter van ons onderwijs proberen we te 

waarborgen door opdrachten te verstrekken in het kader van periode-onderwijs en 

andere kunstzinnige opdrachten. Leerkrachten mogen hierin zelf keuzes maken. Ouders 

die hun kinderen niet digitaal willen laten werken, krijgen op verzoek een andere 

oplossing aangeboden. 

2) Welke werkzaamheden voeren leraren uit tijdens de sluiting van de scholen? 

Om inzicht te geven in de werkzaamheden van leraren zullen elke week twee leerkrachten 

een kijkje in hun dag geven door middel van het opstellen van een verslag. Hiermee wordt 

voor ouders inzichtelijk welk werk er achter de schermen wordt verricht. 

3) Is het mogelijk om meer contactmomenten te organiseren? En op welke manier 

worden deze vormgegeven? 

De frequentie en de wijze waarop contact wordt gelegd met de leerlingen wordt door 

elke leraar zelf bepaald. Ouders kunnen zich bij vragen hieromtrent direct tot de eigen 

groepsleraar richten. 

4) Zijn de gebruikte communicatiekanalen AVG-proof? 

Hierover verschillen de meningen van experts. Op bestuurlijk niveau wordt tot aan de 

meivakantie het gebruik van verschillende communicatiekanalen gedoogd. Na de 



3 

 

meivakantie zal elke Pallas-school gebruik maken van communicatiekanalen die voldoen 

aan de wet-AVG. 

5) Is het mogelijk om een enquête uit te zetten over wat ouders vinden van de huidige 

vormgeving van het onderwijs op afstand bij BLS, al dan niet opgezet door ouders van 

onze school? 

Een enquête onder ouders kan alleen worden uitgezet met instemming van de bestuurder 

of door de schoolleider namens het bevoegd gezag. Pas als de school voor langere tijd 

gesloten blijft kan dit verzoek in overweging worden genomen. 

6) Wordt er bij een langere sluiting van de scholen aandacht geschonken aan leerlingen 

die extra aandacht behoeven, bijvoorbeeld vanwege vastgestelde dyslexie? 

We zullen dit in het zorgteam gaan bespreken.  

5. Onderwerpen die leven onder ouders en het team 

Bij de achterban van de omr leeft de vraag wanneer er duidelijkheid ontstaat over de 

invulling en de lengte van het zwangerschapsverlof van een teamlid. De schoolleider geeft 

aan hierover pas te kunnen communiceren wanneer zaken formeel zijn geregeld tussen 

werkgever en werknemer. 

6. Rondje klassen 

Dit agendapunt wordt verschoven naar de volgende vergadering, maar is gedeeltelijk 

behandeld tijdens agendapunt 4. 

7. Taakurenbeleid 

Schoolleider en pmr inventariseren gewenste veranderingen in het Taakurenbeleid 2020-

2021, ook ten aanzien van bovenschools beleid inzake zij-instromers. De pmr zal een e-mail 

doen uitgaan met daarin het verzoek aan de achterban om te reageren. 

8. Rooster van aftreden mr 

De mr-leden vullen het rooster van aftreden in. Het rooster van aftreden is bij dezen 

vastgesteld. De eerste verkiezing voor één zetel in de pmr zal begin september 2020 

plaatsvinden. 

9. Communicatie(platform) 

Schoolleider en mr bespreken (onderlinge) communicatie en communicatie richting de 
achterban. Van belang is dat er door alle partijen zorgvuldig wordt gecommuniceerd daar 
waar het gaat om het voorzien van actoren van informatie, het adviseren en/of instemmen 
met beleid en het afstemmen van informatieve teksten tussen één of meerdere geledingen 
van de mr en de schoolleider. 
 
Deze vergadering heeft in een conferentiegesprek telefonisch 

plaatsgevonden. De vergadering is gestart om 09:00u en 

beëindigd om 12:00u. 

 
 

 


