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1. Opening met de spreuk 

De MR-vergadering wordt geopend door het uitspreken van de ‘bijeenkomstspreuk’ van 

Rudolf Steiner. 

2. Voorstellen 

De MR-leden en schoolleider maken kennis met elkaar. 

3. Controle actiepunten en inventarisatie ontvangen post 

Er is één bericht ontvangen. 

4. Data MR-vergaderingen 2021-2022 

De MR-leden plannen de vergaderdata voor het huidige schooljaar. 

5. Verkiezingen oudergeleding MR 

De MR stelt een verkiezingscommissie samen en stelt een tijdpad op voor het organiseren 

van verkiezingen voor één zetel in de oudergeleding van de MR. 

6. Update Nationaal Plan Onderwijs (NPO) 

De schoolleider informeert de MR over de inhoud van het NPO voor BLS en de concrete 

vertaling ervan binnen de organisatie. 

7. Protocol Ouderparticipatie 

De schoolleider informeert de MR tussentijds over de genomen stappen om de 

ouderparticipatie binnen de school een duidelijk inhoudelijk en procedureel kader te geven. 

8. Protocol ‘Op weg naar het VO’ 

De schoolleider informeert de MR over het bijhorende protocol. 

9. Vaststellen begroting MR 2022 

De MR legt de begroting voor aan de schoolleider ter vaststelling. 

10. MARAP K2 2021 

• Carol Buschgens (omr) 

• Françoise Jeukens (pmr) 

• vacature (omr) 

• Suzanne Pittie (pmr) 

• Fleur Smeets (voorzitter, 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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De MR en schoolleider bespreken de opvallendheden van de MARAP K2. 

11. Professionalisering MR 

De MR-leden maken afspraken over de te volgen professionalisering in 2022. 

12. Wat speelt in onze achterban? 

De MR-leden informeren de schoolleider over datgene wat (beleidsmatig) speelt in onze 

achterban. 

13. Mededelingen 

-De MR wordt geïnformeerd over de prijsvraag naamgeving MIK-gebouw; 

-De MR wacht een aangepast ‘aannamebeleid kleuterbouw’ af ter instemming. 

 

 

De vergadering vindt fysiek plaats op school. 

Toehoorders kunnen zich aanmelden via mr@bernardlievegoedschool.eu en ontvangen dan 

het toehoordersreglement. 
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