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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 

3. Hoog ziekteverzuim 

De MR en schoolleider spreken het aanhoudend hoge ziekteverzuim. Hoe verhoudt zich dit 

ziekteverzuim ten aanzien van het Pallas-gemiddelde? Wat zijn mogelijke oorzaken van het 

hoge ziekteverzuim en op welke wijze wordt het ziekteverzuim opgevolgd? 

4. Financiën BLS 2023 

De schoolleider informeert de MR over de prognose omtrent financiën voor kalenderjaar 

2023. De conceptbegroting volgt zo spoedig mogelijk.  

5. Prognoses instroom en doorstroom 

De MR wenst geïnformeerd te worden over de prognoses voor instroom en doorstroom van 

leerlingen op de school. 

6. Plan besteding ouderschenkingen 

De schoolleider legt het plan voor de besteding van de ouderschenkingen voor aan de 

oudergeleding. 

7. Beleid startende leerkrachten 

De schoolleider legt het praktisch uitgewerkte beleid voor startende leerkrachten in de vorm 

van een kwaliteitskaart voor ter instemming aan de personeelsgeleding. 

8. BSO en VSO 

De schoolleider informeert de MR over ontwikkelingen rondom de buitenschoolse en 

voorschoolse opvang van leerlingen, ook in relatie tot beschikbare lokalen. 

 Jurn Glazenburg (omr) 

 Françoise Jeukens (pmr) 

 Jan Huiskes (voorzitter, omr) 

 Suzanne Pittie (pmr) 

 Oscar Herijgers  (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. Curriculuminvulling: mediawijsheid 

Op welke wijze wordt bij BLS aandacht geschonken aan mediawijsheid en hoe is dit 

verankerd in het curriculum? 

10. Veiligheid van leerlingen - parkeerproblematiek 

De MR kaart de veiligheidssituatie aan m.b.t. het brengen en ophalen van leerlingen door 

ouders/verzorgers met een auto. 

11. Mededelingen en vragen 

 Terugblik opening Verborgen Parel 

 Inrichting verborgen Parel en inrichting schoolpleinen 

 Activiteiten op school 

 Terugblik Sinterklaas en Sint Lucia 

 Status bakoven 

 

 

 


