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agenda

19 oktober  ouderavond
23 oktober start herfstvakantie

Weekspreuk

De lappendeken voor juf Henriëtte
Voor de zomervakantie hebben de kinderen allemaal een mooi lapje gemaakt 
voor de lappendeken voor juf Henriëtte. Zij is dit jaar met pensioen gegaan en 
met dit prachtige handwerk hebben de kinderen hun dankbaarheid voor al haar 
inzet de afgelopen jaren geuit. 
Afgelopen week hebben we de deken aan Henriëtte gegeven. Ze was ontroerd 
en trots op alle mooie lapjes die gemaakt zijn. De deken is een warme omhulling 
en koestert ze met liefde. Ju�e Henriëtte wil via deze weg alle kinderen van de 
BLS heel hartelijk bedanken alle mooie en grappige momenten, die zij 
gedurende de afgelopen 13 jaar met de kinderen heeft beleefd.

Vrijeschool Heliantus heeft diverse vacatures. 
Zie de bijlages van het weekbericht!

Innerlijk tot nieuw leven gewekt,

kan ik de wijdten

van mijn eigen wezen doorvoelen,

en vervuld van kracht gedachtestralen

uit zielenzonnemacht

de levensraadselen tot oplossing schenken,

en menige wens doen vervullen,

waarvan de hoop reeds was vervlogen.vacatures
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Beste ouders/ verzorgers, 
Wilt u als ouder/verzorger actief betrokken zijn bij het onderwijs en de school 
van uw kind? 
Dan is dit een goed moment om uw stem te laten gelden in de Medezeggen-
schapsraad (MR). Wij hebben één vacature bij de geleding voor ouders/verzor-
gers. Derhalve zijn we op zoek naar ouders die zich kandidaat willen stellen als 
lid van de MR. 
De leden van de medezeggenschapsraad behartigen de belangen van de 
ouders, kinderen en personeelsleden van de Bernard Lievegoedschool te 
Maastricht. 
De MR bestaat uit 6 leden: 3 ouders/verzorgers en 3 personeelsleden. 
De gekozen ouderleden vertegenwoordigen alle ouders en verzorgers. Zij 
hebben op tal van onderwerpen adviesrecht of instemmingsrecht volgens de 
wet medezeggenschap scholen (WMS). Die onderwerpen hebben veelal te 
maken met onderwijsbeleid in de school. 

Wat wordt er van u verwacht als MR-lid?
• We vergaderen ongeveer 7 keer per jaar op donderdagavonden vanaf 18:30u;
• De onderwerpen waar we over adviseren of instemmen zijn o.a. de toetskalen-

der, het beleid m.b.t. de ouderparticipatie, de begroting en de formatie, het 
jaarplan, de schoolgids en het schoolplan;

• U bent bij voorkeur beschikbaar voor een gehele zittingsperiode van drie jaar;
• Uiteraard zijn goed samenwerken, constructief-kritisch discussiëren en 

interesse in beleidsmatige onderwerpen welkome vaardigheden en expertises.

De verkiezingen voor de MR zijn aan regels gebonden. Op grond van de regels is 
het volgende stappenplan op weg naar de verkiezingen opgesteld: 

Datum verspreiding van deze brief: 14 oktober
Alle ouders ontvangen een brief over de medezeggenschapsraad en over de 
komende verkiezingen. Deze brief bent u nu aan het lezen. 
Periode kandidaatstellen: tussen 14 oktober en 1 november
Ouders/verzorgers kunnen zich kandidaat stellen. Dit kunt u doen door uw 
motivatie per e-mail te sturen naar mr@bernardlievegoedschool.eu. De 
motivatie mag niet langer dan één A4 zijn. Een leuke foto in de bijlage wordt 
gewaardeerd.

Datum waarop kandidaten zich voorstellen: 4 november
Alle ouders ontvangen een brief waarin de kandidaten zichzelf voorstellen en 
hun kandidaatstelling motiveren. Deze brief is tegelijkertijd de uitnodiging voor 
de verkiezingen op 19 november 2021. Bij deze brief ontvangt u ook het 
stembiljet.

Datum verkiezingen 15 tot 19 november:
Van 15 tot 19 november worden de verkiezingen voor de MR gehouden. De 
stemming is geheim en gebeurt met behulp van stembiljetten. U kunt tussen 
08.15 uur en 15.30 uur bij de administratie terecht om uw stem uit te brengen. 

Alle ouders waarvan de kinderen op deze verkiesdatum op school zijn 
ingeschreven en onderwijs volgen, mogen stemmen. Leden van de verkiezings-
commissie, de voorzitter van de MR en één personeelslid van de school (directie 
uitgezonderd) tellen na 15.30 uur in het openbaar de stemmen en brengen de 
kandidaten op de hoogte van de uitslag. De kandidaten worden persoonlijk 
geïnformeerd. Daarna worden de ouders/verzorgers, het personeel en de 
bestuurder op de hoogte gebracht. De gekozen ouder/verzorger zal per 1 
december 2021 toetreden tot de medezeggenschapsraad. 

We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar uw kandidaat-
stelling.

Met vriendelijke groeten; MR BLS, 

Carol Buschgens, Fleur Smeets, Françoise Jeukens, Suzanne Pittie en Zyxcban 
Wolfs.
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website

Onze site is geactualiseerd. Zo vindt u de indelingen klassen inclusief alle 
collega's met werkdagen en contactgegevens, staat de nieuwe schoolgids 
online en vindt u ook de actuele agenda en vastgestelde notulen MR. 
Daarnaast onze waanzinnig mooie digitale rondleiding. Het bekijken waard. 
Heldere uitleg collega's, kinderen in actie en dat alles mooi in beeld gebracht.  
Neem snel een kijkje op ons digitale huis! 

www.bernardlievegoedschool.com
youtu.be/XTQA3hyEvEs
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mr verkiezingen
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bericht uit klas 2a

Na een (op meerdere manieren) spannende periode Michaël, is klas 2A 
begonnen met de periode ‘Vogels’. In deze periode komen de verschillende 
spellingscategorieën aan bod die we afgelopen jaar in klas 1 hebben gehad en 
zullen er ook nieuwe categorieën worden aangeboden. Hiervoor hebben we 
dagelijks gedichten en opdrachten om de categorieën in te oefenen en de 
verschillende vogels in Nederland te leren kennen. Als er een nieuwe categorie 
aan bod komt, gaan we op zoek naar een vogel die bij deze categorie past. Zo 
vonden we bijvoorbeeld de ‘goudvink’, als vogel passen bij de ‘plankwoorden’, of 
de leeuwerik passen bij de categorie ‘eeuw/ieuw-woorden’. Daarbij knutselden 
we een dobbelsteen om te kijken of we nu alle aangeboden categorieën 
beheersen! Nu kan er thuis ook gedobbeld worden, om te zien of papa/ma-
ma/opa/oma of broer/zus de categorieën ook (nog) kent.
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