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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 

Er is geen post ontvangen. 

3. Taken en rollen MR 

De MR kiest uit haar leden in ieder geval een voorzitter, vicevoorzitter en secretaris. Jan 

Huiskes is gekozen tot voorzitter, Zyxcban Wolfs is gekozen tot secretaris. Oscar Herijgers en 

Jurn Glazenburg vervullen beurtelings de rol van vicevoorzitter. 

4. Draaiboek Covid-19 

De schoolleider en MR bespreken het draaiboek Covid-19. Hierin is een aantal scenario’s 

procedureel en inhoudelijk uitgewerkt voor onderwijs in tijden dat coronamaatregelen 

worden opgelegd. De MR stemt in met het draaiboek Covid-19 en spreekt af dat de 

Heilsam ist nur, wenn im Spiegel der 

Menschenseele sich bildet die ganze Gemeinschaft 

und in der Gemeinschaft lebet der Einzelseele 

Kraft. 

• Jurn Glazenburg (omr) 

• Françoise Jeukens (pmr) 

• Jan Huiskes (voorzitter, omr) 

• Suzanne Pittie (pmr) 

• Oscar Herijgers (omr) 

• Zyxcban Wolfs (secretaris, pmr) 

•  

NOTULEN 

Datum: 13 oktober 2022 

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 

Jurn Glazenburg  X 

Françoise Jeukens X  

Jan Huiskes X  

Suzanne Pittie X  

Oscar Herijgers X  

Zyxcban Wolfs X  

 

Genodigde(n) 

Jeroen Phijl (schoolleider) 
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maatregelen praktisch ingaan uiterlijk op de achtste dag, nadat het betreffende scenario 

door de overheid aan het onderwijs is aangekondigd. 

5. Subsidieaanvraag basisvaardigheden 2022 

De schoolleider informeert de MR over de subsidieaanvraag voor basisvaardigheden 2022. 

We wachten af welke subsidiegelden worden toegekend. 

6. Digitaal Veiligheidsplan 2022 

De schoolleider legt het Digitaal Veiligheidsplan 2022 voor ter instemming aan de MR. 

Eerder gaf de MR schriftelijk feedback en deze is verwerkt. Beide geledingen van de MR 

stemmen in met het digitaal veiligheidsplan 2022. 

7. MARAP K2 2022 

De schoolleider en MR bespreken de managementrapportage van het tweede kwartaal van 

2022. De schoolleider bespreekt binnenkort met de bestuurder hoe wordt toegewerkt naar 

een robuuster financieel resultaat. Over eventuele vervolgstappen wordt de MR proactief 

geïnformeerd door de schoolleider. 

8. Kwaliteitskaart startende leerkrachten 

De personeelsgeleding van de MR en schoolleider spreken over de praktische uitwerking van 

het op bestuursniveau vastgestelde beleid voor startende leerkrachten. De schoolleider 

werkt binnenkort een voorstel uit en legt dit medio december voor aan de 

personeelsgeleding. In de kwaliteitskaart wenst de personeelsgeleding opgenomen te zien 

hoeveel begeleidingstijd er beschikbaar komt voor begeleiding van startende leerkrachten. 

9. Onderwerpen uit de achterban 

De MR bespreekt onderwerpen die leven onder de achterban. 

-Ouders hebben aangegeven mee te willen helpen bij het organiseren van een viering van 

bijvoorbeeld Advent. Een en ander wordt spoedig praktisch uitgewerkt. 

-De MR en schoolleider spreken over de functie en wenselijkheid van reclame in het 

Weekbericht. De MR ziet liefst terughoudendheid in het plaatsen van reclames en zou deze 

willen beperken tot direct aan het onderwijs en/of antroposofie gerelateerde onderwerpen. 

-De MR en schoolleider bespreken de viering van jaarfeesten. Alle aanwezige leden en de 

schoolleider spreken de nadrukkelijke wens uit om er alles aan te doen om jaarfeesten op 

locatie door te laten gaan, mits de veiligheid van de bezoekers gewaarborgd blijft. Een 

uiteindelijk besluit hierover ligt bij de schoolleider. 

-Er wordt geïnventariseerd op welke wijze klassenouders toegang kunnen krijgen tot een 

communicatiemiddel van de school, bijvoorbeeld Parro. De schoolleider geeft hiervan 

binnenkort een terugkoppeling. 

-Er klinkt behoefte aan een teambuildingsmoment voor de medewerkers van de school. De 

schoolleider heeft daarvoor reeds een dagdeel gepland. 

10. MR-vergaderingen 

De MR-leden plannen de vergaderingen voor het schooljaar 2022-2023 via een 

datumprikker. 

11. Mededelingen 
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We organiseren een moment voor het nemen van afscheid van Fleur Smeets en Carol 

Buschgens als gewaarde ex-leden van onze MR. 


