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1. Controle actiepunten en inventarisatie ontvangen post 
Er is geen post ontvangen. 

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. 

a) Advies vervanging tijdelijke interim-taak schoolleider wordt in mei/juni 
geëvalueerd. De voorzitter stuurt een positief advies over de interim-taak 
zodra de afgesproken termijn schriftelijk is bevestigd. 

b) Klaar-overdienst en pauzedienst ouders: er zijn slechts twee aanmeldingen 
binnengekomen. Dit aantal is te weinig om een betrouwbare klaar-overdienst 
en pauzedienst mee in te stellen. De omr plaatst een nieuwe oproep in het 
Weekbericht. Suzanne verzoekt de voorzitter van de pedagogische 
vergadering om ‘pauzetijden en schooltijden’ te agenderen, zodat teambreed 
de wensen en mogelijkheden worden verkend. 

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) 

•  

NOTULEN 
Datum: 12 Februari 2020 

Status:  [] concept [x] vastgesteld 

(▲) = (gedeeltelijk) 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 (afwezig) 

Constant Boogert (financieel controller Pallas) 

 

 

 

mr@bernardlievegoedschool.eu 
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• Kennismaking nieuw pmr-lid, Suzanne Pittie. 
Suzanne werkt sinds 2013 op de Bernard Lievegoed School en geeft de afgelopen 
jaren les in de kleuterbouw. Suzanne kan vanuit haar expertise de belangen van de 
kleuterbouw in de mr behartigen. 

• Groei van de school ▲ 
De mr is door de schoolleider geïnformeerd over de voortgang van de groei van de 
school. Zodra afspraken omtrent huisvesting formeel zijn bekrachtigd, wordt de 
achterban van de mr op de hoogte gebracht. 

3. Overdracht en mr activiteitenplan 
Alle reglementen zijn up to date. Een activiteitenplan wordt op een later moment opgepakt. 

4. Begroting BLS 2020, Marap K3/K4 2019 & Plan van Aanpak Ouderschenkingen 2020 
De schoolleider informeert de mr schriftelijk over de hoofdpunten van de Begroting 2020 en 
het Plan van Aanwending Ouderschenkingen 2020. De financieel controller van Pallas geeft 
antwoorden op de door mr-leden gestelde vragen inzake weerstandsvermogen, 
investeringen, groeiprognoses, ontstane boventalligheid en het bedrijfsresultaat. De 
financieel controller geeft aan dat BLS een gezonde financiële positie heeft. De 
oudergeleding heeft vragen over het Plan van Aanwending Ouderschenkingen, meer 
specifiek over de opgevoerde kosten voor vrijwilligers.  
Navraag bij de schoolleider leert dat het een vergoeding betreft voor de muzikale begeleiding 
van de euritmielessen.  
De voorzitter zal binnenkort namens de oudergeleding het Plan van Aanpak 
Ouderschenkingen 2020 ondertekenen. 

5. Onderwijstijden 2020-2021 en vakantierooster 2020-2021 
De mr wordt geïnformeerd over de prognose voor onderwijstijden in het schooljaar 2020-
2021 en een bijhorend vakantierooster inclusief planning van studiedagen. Tevens wordt de 
mr geïnformeerd over de tussenstand van de onderwijstijden in het onderhavige schooljaar. 
De omr stemt in met de onderwijstijden voor het schooljaar 2020-2021. De omr adviseert de 
schoolleider ten aanzien van de planning van de studiedagen in het vakantierooster. Het 
vakantierooster wordt volgende vergadering opnieuw geagendeerd. 

6. Ouderenquête Tevredenheidsonderzoek 
De mr spreekt over de opvallende zaken uit de resultaten van de ouderenquête 
(tevredenheidsonderzoek). De mr constateert dat er een discrepantie bestaat tussen de 
positieve resultaten in de staafgrafieken enerzijds en kritische kanttekeningen in de 
opmerkingenvelden van de enquête. Voorts ontvangt de omr signalen dat ouders de 
enquête niet hebben ingevuld, omdat deze niet zou voldoen aan digitale normen van 
veiligheid en privacy. De mr-leden bezitten niet de expertise om deze signalen op merites te 
beoordelen. Voorts was het voor een aantal ouders niet duidelijk dat de uitkomsten van de 
enquête als input konden dienen voor het Schoolplan 2020-2024. Ten slotte wordt op basis 
van de response rate niet duidelijk hoeveel ouderparen de enquête individueel hebben 
ingevuld. Bij een volgende enquête wenst de mr dat bovenstaande onduidelijkheden en/of 
onvolkomenheden (bovenschools) opgelost worden. 
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7. Rondje klassen en formatie 
Dit agendapunt is komen te vervallen en zal opnieuw worden geagendeerd. 

8. Wat er leeft onder de ouders/verzorgers 
Omr informeert de pmr en schoolleider over wat er leeft onder hun achterban. Omr merkt 
op dat er op een aantal gebieden verbetering zichtbaar is in ouderparticipatie op school. 
Tevens leven er vragen ten aanzien van de volgende onderwerpen: 
-kunnen ouders inspringen bij ziekte van een leerkracht, teneinde leerlingen niet ‘naar huis 
te sturen’? 
-continuïteit van onderwijs in enkele leerjaren bij afwezigheid groepsleerkracht; 
-taken en rollen van de klassenouders; 
-komt er een vervolg op de stellingenavond voor ouders? 
Er worden vragen geformuleerd die schriftelijk worden voorgelegd aan de schoolleider. 

9. Richtlijn zij-instroomtraject Pallas vs 2.2 
De schoolleider informeert de pmr ten aanzien van het bovenschools beleid inzake zij-
instromers. De pmr zal aangaande artikel 9 het team om feedback vragen inzake het aantal 
begeleidingsuren op jaarbasis van de duo-collega van een zij-instromer. Deze feedback dient 
als advies aan de pmr teneinde met de schoolleider vóór 1 mei 2020 tot een akkoord te 
komen voor het Taakurenbeleid 2020-2021. De pmr zal de schoolleider verzoeken om 
uitvoering te geven aan artikel 7 (studieverlof) voor de betreffende teamleden. 

10. Communicatieplatform en communicatie 
Dit agendapunt wordt opnieuw geagendeerd. 

11. Schoolplan 2020-2024 
Over het algemeen is de mr te spreken over de inhoud van het conceptschoolplan 2020-
2024. De mr zal de schoolleider een aantal schriftelijke aanbevelingen doen over vermelding 
in het Schoolplan van de wijze van controle van de onderwijsopbrengsten, de verdeling van 
onderwijstijd over cognitieve en kunstzinnig-sociale leergebieden in de verschillende 
leerjaren en het gehanteerde onderwijskundige instructiemodel. De mr adviseert de 
schoolleider ten aanzien van de voorgenomen verdieping van het kunstzinnig onderwijs op 
de school. 

12. Rooster van aftreden 
Dit agendapunt wordt opnieuw geagendeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 


