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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 

De notulen van 31 maart 2022 zijn vastgesteld. Als bijlage wordt daaraan het overzicht van de 

oudergiften toegevoegd.  

3. Verborgen Parel 

De schoolleider licht vorderingen van de verbouwing van de Verborgen Parel toe. Het opleveren 

heeft enige vertraging opgelopen; er wordt thans gekoerst op medio zomervakantie. Voor de 

verhuizing van het meubilair wordt hulp gevraagd aan ouders. 

4. Formatie 2022-2023: bezetting door (vak)leraren 

De MR en schoolleider spreken over de bemensing van de leerjaren, evenals het aanbod van  

vaklessen. Voor komend jaar zijn er specifieke vakleraren voor de volgende vakken: euritmie voor 

alle leerjaren, gymnastiek voor klas 3 en hoger en baklessen voor klas 1 en hoger. Andere vaklessen 

worden door de groepsleraar zelf gegeven of onderling geruild. Er is een flexleraar t.w.v. 0.6 fte 

beschikbaar. 

5. Normjaartaken 2022-2023 

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) 

•  

NOTULEN 

Datum: 24 mei 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 

Carol Buschgens X  

Françoise Jeukens X  

Jan Huiskes X  

Suzanne Pittie X  

Fleur Smeets X  

Zyxcban Wolfs X  

 

Genodigde(n) 

Jeroen Phijl (schoolleider) 
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Een eerste conceptnormjaartaak is naar de medewerkers gestuurd met het verzoek om suggesties 

door te geven. Vóór de zomervakantie worden de normjaartaken met medewerkers besproken. 

6. Ziekteverzuim 

De MR wordt geïnformeerd over het ziekteverzuim. Er is een aantal langdurig zieke medewerkers, 

waardoor het ziekteverzuim relatief hoog ligt. 

7. Uitkomsten ouderenquête 

De schoolleider licht de uitkomsten van de ouderenquête toe. Op stichtingsniveau speelden de 

volgende thema’s: coronaperikelen, frequente wisseling van leraren, communicatie van informatie 

en ouderbetrokkenheid. Vooral uit de beantwoording van open vragen is voor onze school informatie 

te halen voor verbeterpunten, waaronder veronderstelde noden t.a.v. professionalisering, het 

(gebrek aan of ongewenst) gebruik van ICT in het onderwijs en te weinig aandacht voor de verzorging 

van het gebouw. Ouders zijn op dit moment mogelijk niet voldoende geïnformeerd over de 

professionaliseringsactiviteiten van medewerkers; een en ander zal via het Weekbericht worden 

gecommuniceerd. 

8. Verkiezingen OMR 2022 

De MR bespreekt de vorderingen m.b.t. de verkiezingen voor twee zetels in de oudergeleding in juni 

2022. De verkiezingscommissie heeft de verkiezingen voorbereid. Uiterlijk begin juni wordt de eerste 

informatie aan de ouders/verzorgers gestuurd. 

9. Mededelingen 

• MR-leden blikken terug op de Lentemarkt: we hebben heel veel positieve reacties 

ontvangen. Het organiseren kost wel veel tijd en energie, waarbij ouders gelukkig 

veel ondersteuning hebben geboden. De MR zou het toejuichen als er ook een 

herfstbazaar wordt georganiseerd. De MR gaat bij de achterban inventariseren of er 

ouders willen helpen bij de organisatie. 

• MR-leden en schoolleider bespreken een signaal inzake ongewenst gedrag. Deze 

casus wordt niet verder in de MR besproken, maar de schoolleider pakt dit op met 

de betrokkenen. 

• De schoolleider informeert de MR over tijdpad instemming Schoolgids 2022-2023. De 

MR en schoolleider handelen dit schriftelijk af. 

• Openbaar maken oudergiften geschiedt via de website na vaststelling van de notulen 

van 31 maart jl. 

• Onderhoud gebouw: op veel plekken wordt het gebouw van binnen en buiten van 

nieuwe verf voorzien in de huidige kleurstellingen, waarbij de kozijnen binnen in 

overeenstemming worden gebracht met de kleur van de kozijnen buiten. Het sanitair 

wordt inclusief de vloer vervangen. Draadloos internet wordt opnieuw aangelegd 

met routers die alleen uitzenden op vraag. 

• Algemene ouderavond vindt plaats op 14 juni 2022. Op de agenda staan: faciliteiten, 

missie-visietraject, ouderbetrokkenheid, ouderacademie en gelegenheid voor het 

stellen van algemene vragen. 

• Er zijn twee nieuwe kwaliteitskaarten beschikbaar (‘ouderbetrokkenheid’ en 

‘klassenouders’). 


