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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. Door een storing heeft echter het e-mailadres van de MR gedurende circa 

drie weken niet gewerkt. 

3. Verborgen Parel 

De schoolleider licht vorderingen van de verbouwing van de Verborgen Parel toe. De MR stelt vragen 

over de antroposofische aankleding (zoals bijvoorbeeld het sluieren van de lokalen), ook in relatie tot 

ouderinitiatieven en de samenwerking met MIK. 

4. Communicatie van informatie personele bezetting 

De MR en schoolleider bespreekt de wijze van communicatie van informatie met betrekking tot de 

personele bezetting 2022-2023 en de kwaliteit en continuering van het onderwijs. 

5. Missie- en visietraject 

De schoolleider geeft een update van de voortgang en uitwerking van het missie- en visietraject. 

6. Schoolgids 2022-2023 

De schoolleider legt de Schoolgids 2022-2023 ter instemming voor aan de MR. 

7. Jaarplan 2022-2023 

De schoolleider informeert de MR over het Jaarplan 2022-2023. De MR stelt vragen over de inhoud, 

met name in relatie tot de uitkomsten van de ouderenquête. 

8. Ziekteverzuim 

De MR wordt geïnformeerd over het ziekteverzuim. 

9. NPO 

De schoolleider schetst een terugblik en vooruitblik t.a.v. NPO voor BLS. 

10. Professionaliseringsplan en -begroting 

Heilsam ist nur, wenn im Spiegel der 

Menschenseele sich bildet die ganze Gemeinschaft 

und in der Gemeinschaft lebet der Einzelseele 

Kraft. 

• Carol Buschgens (omr) 

• Françoise Jeukens (pmr) 

• Jan Huiskes (omr) 

• Suzanne Pittie (pmr) 

• Fleur Smeets (voorzitter, omr) 

• Zyxcban Wolfs (secretaris, pmr) 

AGENDA 

Datum: 07-07-2022 

▲ = 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 schoolleider informeert de MR over het professionaliseringsplan (inclusief begroting) voor 

komend schooljaar, met inbegrip van de besteding van de werkdrukmiddelen. 

11. Verkiezingen OMR 2022 

De MR blikt terug op de verkiezingen van de oudergeleding. 

12. Data MR-vergaderingen 2022-2023, overdracht en rolverdeling 

De MR bespreekt de data voor de komende vergadering(en) in overleg met de schoolleider en de 

genodigden. De MR spreekt met de genodigden over de rolverdeling per 1 augustus 2022. 

13. Mededelingen 

Er komen signalen binnen m.b.t. ongewenste voeding/traktaties 

14. Borrel 


