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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. Plan Ouderbetrokkenheid 

De schoolleider informeert de MR over de stand van zaken m.b.t. het plan ouderbetrokkenheid. 

De ouderparticipatie wordt gaandeweg geïmplementeerd. De meest concrete eerste stappen zijn:  

het betrekken van ouders bij de organisatie en viering van jaarfeesten, jaarmarkten en het opzetten 

van een inloopmoment voor ouders binnen de school. 

Er ligt nu geen plan voor het oprichten van een formeel orgaan, zoals bijvoorbeeld een ouderraad. Er 

komt een ruimte beschikbaar voor ouders die willen participeren bij activiteiten, zoals bijvoorbeeld 

het vilten voor de jaartafels. 

4. MARAP K4 2021 

De schoolleider en MR bespreken de MARAP K4, evenals de huidige financiële vooruitzichten. De 

schoolleider benadrukt dat tijdens het op orde brengen van de financiën de onderwijskwaliteit altijd 

met stip bovenaan blijft staan. Via natuurlijk verloop van personeel is het de verwachting dat reeds 
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NOTULEN 

Datum: 31 maart 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. 
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per komend schooljaar de begroting financieel deugdelijk zal zijn. Ten slotte duidt de schoolleider het 

hoge verzuim van afgelopen 12 maanden. 

5. Missie en Visie BLS 

De schoolleider informeert de MR over het conceptdocument Missie en Visie van BLS. De MR wenst 

een meer antroposofische inslag in het huidige concept. Het team van BLS heeft afgelopen week 

tijdens een studiedag reeds verder gewerkt aan de huidige opzet. De MR geeft adviezen t.a.v. de 

inhoud van de missie en visie. 

6. Onderwijstijden 2022-2023 

De schoolleider legt de onderwijstijden 2021-2022, evenals de jaarplanning voor ter instemming aan 

de OMR. Voorts bespreken de schoolleider en MR diverse onderwijstijdmodellen. De data van de 

studiedagen worden schriftelijk ter instemming voorgelegd aan de OMR. De OMR stemt in met de 

onderwijstijden 2022-2023. Het vakantieschema en de studiedagen worden opgenomen in de 

schoolgids. 

7. Werkverdelingsplan 2022-2023 en formatie 2022-2023 

De schoolleider legt het werkverdelingsplan 2022-2023 inclusief bijlagen voor ter instemming aan de 

PMR. In totaal was 93% van de uitgebrachte stemmen vóór instemming van het werkverdelingsplan. 

De PMR stemt in met het werkverdelingsplan 2022-2023. De formatie en personele bezetting voor 

volgend schooljaar is op dit moment nog niet duidelijk in kaart te brengen. Wel heeft de schoolleider 

een aantal conceptformaties mondeling gedeeld met de MR. 

Via natuurlijk verloop zal per 1 augustus 2022 de formatie moeten krimpen met 1,4 fte. De PMR 

stemt in met het formatieplan, alsmede met de daaruit voortvloeiende praktische vertaling richting 

het onderwijs. 

8. Verkiezingen OMR 2022 

De MR zet een tijdpad uit voor de verkiezingen voor twee zetels in de OMR. De MR heeft een 

verkiezingscommissie samengesteld. De verkiezingen vinden plaats op 17 juni 2022.  

9. Mededelingen 

• stand van zaken innovatie en stimulering bewegingsonderwijs: er wordt een 

projectplan voor een overkoepelend leerplan bewegingsonderwijs op te stellen. 

Hiermee wordt beoogd te voldoen aan nieuwe wetgeving m.b.t. bewegingsonderwijs 

per 2023. 

• stand van zaken verbouwing Verborgen Parel: het gebouw wordt op dit moment 

gereed gemaakt voor onderwijs vanaf komend schooljaar. Leerlingen in de hoogste 

leerjaren zullen in dit gebouw onderwijs krijgen. De MR adviseert de schoolleider 

met betrekking tot de antroposofische aankleding en afwerking van de lokalen en 

gangen. 

• besluit inzake openbaarheidsverzoek ouderschenkingen: er is met de 

ouderschenkingen ingestemd door de OMR. De ouderschenkingen worden openbaar 

beschikbaar als bijlage van deze notulen. 



PLAN VAN AANWENDING OUDERSCHENKINGEN

School: Bernard Lievegoed School Maastricht

Schoolleider: Jeroen Phijl

Betreft: Januari tot en met december 2022

De school heeft de ouderschenkingen besteed aan activiteiten waarmee de school invulling geeft aan de antroposofische identiteit, in aanvulling op het primaire 

onderwijsproces. De activiteiten betreffen de school als geheel en zijn als zodanig niet toe te rekenen aan een klas, groep en/of leerling. 

Onderwijs Plan kalenderjaar 2022

Kosten voor inzet menskracht in vaklessen 39.700€                                 euritmie/handwerken/bakken/piano

Kosten verbruiksmaterialen die aansluiten bij gedachtegoed 6.000€                                   natuurlijke materialen, biologische voeding

Kosten leermiddelen die aansluiten bij gedachtegoed 3.000€                                   periodeschriften, bijenwas, aanschaf blokfluiten klassen 1

Getuigschriften 500€                                      

Jaarfeesten

Kosten voor organisatie en materialen 3.000€                                   

Professionalisering

Kosten voor studie en verdieping personeel 4.000€                                   Zutphense zomercursus of alternatieve professionalisering

Lezingen 200€                                      

Vrijwilligers

Kosten voor vrijwilligers die identiteit mede vormgeven 3.600€                                   o.a. handwerken

Antroposofische uitgaven en lidmaatschappen

Kosten voor abonnementen 5.000€                                   Seizoener, jaarkalender Abo seizoener zoals momenteel stopt na de zomervakantie (nog twee edities). Er blijft wel een school abonnement lopen (3 exemplaren) zonder schoolkatern

Kosten voor lidmaatschappen 4.000€                                   Vereniging Vrije Scholen, VOK, Veel Goeds

Antroposofische kalender voor ouders 2.500€                                   

Overig

Schooltuin en kippen 500€                                      50.561€                                                

Afschrijving speeltoestel 1.000€                                   

Extra kosten (eigen deel van het) gebouw, i.c. zaal 4.600€                                   afschrijving, energie, opknappen etc. -17.597€                                               

Bijdrage aan administratiekosten 1.600€                                   32.964€                                                

Totaal 79.200€                                 -2.528€                                                 
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Totaal ontvangen in 2020-2021 79.200€                                 2015
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