
Ouderenquête 
Afgelopen voorjaar is vanuit stichting Pallas een ouderenquête verstuurd naar alle 
ouders. In de bijlage vinden jullie de uitkomsten van deze enquête. De BLS 
ontvang een mooie 7,2 als gemiddelde rapportcijfer. Totale respons stichting Pallas 
was 29%, voor de BLS was dit 22%.   
Het rapport is opgebouwd uit de resultaten van de school (oranje streep en punt) 
en totaal Pallas (paarse streep en punt).
Met het rapportcijfer zijn we natuurlijk tevreden als zijnde een dikke voldoende, 
echter ondertussen zien we ook ruimte om door te ontwikkelen. Dit heeft bv 
betrekking op de faciliteiten, antroposo�sche missie en visie, bezetting formatie. 
Met sommige punten zijn we al aan de slag en andere zijn opgepakt in voorne-
mens. De enquête is vanzelfsprekend ook gedeeld met het team en eveneens 
besproken met de MR. 
 
Ouderavond 
Op dinsdagavond 14 juni staat de reeds aangekondigde algemene ouderavond 

gepland op school. Deze zal plaatsvinden in de zaal van 19uur tot 20uur. De 
agenda en thema's die besproken worden op deze avond zullen zijn; 
• Ontwikkeling missie en visie 
• Traject en uitkomsten werkgroep ouderbetrokkenheid 
• Faciliteiten 
Hopelijk mogen we jullie dan begroeten op school. 
 
De verborgen parel 
De verbouwing van de verborgen parel vordert gestaag. De hernieuwde planning 
afronding en oplevering heb ik nog niet mogen ontvangen. Hierover kan ik jullie 
nog niet op de hoogte stellen. Wel deel ik graag een aantal foto's van gedane 
arbeid met iedereen. Hoe hoger in het gebouw, hoe verder de afronding. Bij verder 
nieuws stel ik jullie weer op de hoogte. 

Groeten,
Jeroen Phijl
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De eigenheid van mijn wil vergetende,

vervult de wereldwarmte als zomerbode

mijn geest en zielenwezen.

Het schouwen in de geest gebiedt

om me te verliezen in het licht,

en voorgevoelens verkondigen mij met kracht:

verlies jezelf - om jezelf te vinden.

Weekspreuk

BERNARD
LIEVEGOED SCHOOL
Basisschool voor Vrijeschoolonderwijs Maastricht

bericht van Jeroen

agenda

vrijdag 3 juni pinksterfeest
maandag 6 juni alle kinderen vrij
donderdag 9 juni kijkdag euritmie
dinsdag 14 juni ouderavond
vrijdag 24 juni Sint Jansfeest
vrijdag 22 juli start zomervakantie
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mr verkiezingen

open dag pluktuin
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Komende zaterdag 4 juni is er een open dag op pluktuin de Groene 
Bloem en privétuin van Berbke en Mik, ouders van Meys en Ot. Iedereen 
is welkom voor een hapje en drankje. Er is live muziek, een lokaal marktje 
en schminken voor kinderen. Geulgracht 11 a in Vilt. Parkeren graag bij 
gemeenschapdhuis Cascade in Vilt. 

Kijkles euritmie: Op donderdag 9 juni zijn belangstellende ouders 

van harte welkom om naar de euritmieles van hun kind te komen kijken;

10.00-10.45 klas 4B, 11.15-12.00 klas 3, 12.00-12.45 klas 5, 13.15-14.00 klas 4, 14.00- 14.45  klas 6

Graag tot dan!

Beste ouders/ verzorgers,
Wilt u als ouder/verzorger actief betrokken zijn bij het onderwijs en de school 
van uw kind? Dan is dit een goed moment om uw stem te laten gelden in de 
Medezeggenschapsraad (MR). Wij hebben twee vacatures bij de geleding voor 
ouders/verzorgers. Derhalve zijn we op zoek naar ouders die zich kandidaat 
willen stellen als lid van de MR. De leden van de medezeggenschapsraad 
behartigen de belangen van de ouders, kinderen en personeelsleden van onze 
school. De MR bestaat uit 6 leden: 3 ouders/verzorgers en 3 personeelsleden.
De gekozen ouderleden vertegenwoordigen alle ouders en verzorgers. Zij 
hebben op tal van onderwerpen adviesrecht of instemmingsrecht volgens de 
wet medezeggenschap scholen (WMS). Die onderwerpen hebben veelal te 
maken met onderwijsbeleid in de school.
Wat wordt er van u verwacht als MR-lid?
We vergaderen ongeveer 7 keer per jaar op donderdagavonden vanaf 18:30u;
De onderwerpen waar we over adviseren of instemmen zijn o.a. de toetskalen-
der, het beleid m.b.t. de ouderparticipatie, de begroting en de formatie, het 
jaarplan, de schoolgids en het schoolplan;
U bent bij voorkeur beschikbaar voor een gehele zittingsperiode van drie jaar;
Uiteraard zijn goed samenwerken, constructief-kritisch discussiëren en interesse 
in beleidsmatige onderwerpen welkome vaardigheden en expertises.
 
De verkiezingen voor de MR zijn aan regels gebonden. Op grond van de regels is 
het volgende stappenplan op weg naar de verkiezingen opgesteld:
 
Datum verspreiding van deze brief: 2 juni
Alle ouders ontvangen een brief over de medezeggenschapsraad en over de 
komende verkiezingen. Deze brief bent u nu aan het lezen.
 
Periode kandidaatstellen: tussen 2 juni en 14 juni
Ouders/verzorgers kunnen zich kandidaat stellen. Dit kunt u doen door uw 
motivatie per e-mail te sturen naar mr@bernardlievegoedschool.eu. 
De motivatie mag niet langer dan één A4 zijn. Een leuke foto in de bijlage wordt 
gewaardeerd.
 
Datum waarop kandidaten zich voorstellen: 17 juni
Alle ouders ontvangen een brief waarin de kandidaten zichzelf voorstellen en 
hun kandidaatstelling motiveren. 
Deze brief is tegelijkertijd de uitnodiging voor de verkiezingen op tussen 20 en 
23 juni 2022. Bij deze brief ontvangt u ook het stembiljet.
 
Datum verkiezingen: 20 tot 23 juni
Van 13 tot 16 juni worden de verkiezingen voor de MR gehouden. De stemming 
is geheim en gebeurt met behulp van stembiljetten. U kunt tussen 08.15 uur en 
15.30 uur bij de administratie terecht om uw stem uit te brengen. Daar zal een 
stembus gereed staan.
Alle ouders waarvan de kinderen op deze verkiesdatum op school zijn 
ingeschreven en onderwijs volgen, mogen stemmen. Leden van de verkiezings-
commissie, en één personeelslid van de school (directie uitgezonderd) tellen op 

24 juni 0m 13.00 uur in het openbaar de stemmen en brengen de kandidaten op 
de hoogte van de uitslag. De kandidaten worden persoonlijk geïnformeerd. 
Daarna worden de ouders/verzorgers, het personeel en de  schoolleider op de 
hoogte gebracht. De gekozen ouders/verzorgers zullen per 1 augustus 2022  
toetreden tot de medezeggenschapsraad.
 
We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar uw kandidaat-
stelling.
 
Met vriendelijke groeten;
 
MR BLS,
Carol Buschgens, Fleur Smeets, Jan Huiskes,  Françoise Jeukens, Suzanne Pittie 
en Zyxcban Wolfs.


