
     

 
 

 

 

 

 

BERNARD
LIEVEGOED SCHOOL
Basisschool voor Vrijeschoolonderwijs Maastricht

agenda

  

30 november 1e advent
4 december Sinterklaas

                                                                                      <

Weekspreuk

Zo beleef ik pas de wereld,

die zonder het medeleven van mijn ziel

in zichzelf slechts ijzig leeg leven,

en zich openbarend zonder de macht

om zich in zielen opnieuw te scheppen,

in zichzelf de dood slechts zou vinden.

van de schoolleider

                                                                                     <

Formatiebezetting 
In een eerder weekbericht hebben we jullie geïnformeerd omtrent ziekmel-
den en beter melden in Parro. We gaven toen aan dat dit beide door ouders 
moet gebeuren. Dat moeten we recti�ceren.  
Bijgevoegd hebben we nieuwe info toegevoegd hoe te handelen voor het 
ziek/ beter melden van een leerling in Parro 
De ouder meldt het kind eenmalig ziek 
De ouder kan het kind eenmalig via Parro ziekmelden. Als school of leerkracht 
moet je vervolgens de leerling beter melden wanneer deze weer op school 
verschijnt.  
Melden door ouder 
Wanneer de ouder de ziekmelding doet heeft hij/zij alleen de optie om deze 
te laten beginnen op vandaag of morgen en kunnen hierbij extra opmerkin-
gen worden aangeven. 
Beter melden 
Wanneer de leerling weer op school verschijnt kan de leerkracht de 
absentiemelding afronden. In het absentieoverzicht van Parro kan de 
leerkracht de details van de melding bekijken. Daar staat ook de mogelijkheid 
om het kind beter te melden (aanwezig melden). Bij het beter melden geef je 
de einddatum en de eindtijd door van de absentie. Deze gegevens worden 

vervolgens naar ParnasSys doorgestuurd en daar automatisch verwerkt. 
Zolang de ziekmelding voor het kind openstaat kunnen er geen andere 
absentiemeldingen gedaan worden. Dit kan weer zodra het kind is beter 
gemeld. 
 
We gaan er nu vanuit dat zaken helder en duidelijk zijn. Bij vragen kunt u zich 
richten tot de meester of juf van uw kind. Excuses voor de onduidelijkheid 
hierin. 

Jeroen Phijl

 Weekbericht nr. 398
18 november    2021



Om alvast te noteren in jullie agenda; de studiedag van donderdag 30 juni 
wordt verplaatst. De nieuwe datum is maandag 28 maart. Op die dag is er 
aldus geen school Houd hier rekening mee! 
 

Op ons achterplein staat een verlaten kippenhok. De kippen zijn vorig jaar 
vertrokken en we willen geen nieuwe bewoners. We willen de plek die 
eigendom waren van de kippen opnieuw inrichten. Daarvoor moet het hok 
wel weg. Heeft iemand interesse in het hok en toebehoren, dan is dit gratis op 
te halen. Mocht niemand interesse hebben zijn we op zoek naar ouders die 
willen helpen met het afbreken van het hok. Wil je een rol spelen? Laat het me 
weten via j.phijl@bernarlievegoedschool.eu 
 

De verkoop van de bakles resulteert regelmatig in chaotische taferelen met 
ook soms teleurstellingen voor kinderen tot gevolg. We gaan hier als team 
trachten structuur in aan te brengen. Dit doen we op onderstaande wijze: 
Als de klassen 4 en 6 gaan bakken; verkoopt klas 6. De leerkracht van klas 6 
zal dan ook bij de verkoop aanwezig zijn. De even klassen mogen dan in die 
week broodjes kopen. Dat zijn dus klassen 2, 4 en 6. Als de klassen 3 en 5 gaan 
bakken, verkoopt klas 5. Met aanwezigheid van de leerkracht. En mag ook 
klas 1 broodjes kopen, samen met de kinderen van klas 3 en 5. 
 We bespreken dit met de kinderen in de klas, zodat niet de bakjuf of de 
leerkrachten van klas 5 en 6 de kinderen uit de “verkeerde” klassen zouden 
moeten wegsturen. Op deze manier verhelderen we de verwachting bij de 
kinderen en via het weekbericht ook aan ouders. 
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Door omstandigheden is het weekbericht vorige week niet verzonden. We 
hebben de info die voor vorige week klaarstond en nog actueel is ingevoegd 
bij het actuele weekbericht. Excuses voor het ontbreken van de wekelijkse 
portie BLS informatie. 

 
De afgelopen weken houdt corona de maatschappij steeds meer in een 
verstikkende houdgreep. Afgelopen vrijdagavond was er ook een nieuwe 
persconferentie waaruit eigenlijk geen aangepaste richtlijnen voor onderwijs 
naar voren kwamen. Vanzelfsprekend merken we er echter ook op de BLS iets 
van. Via zieke collega's, kinderen, stagiaires, ouders, dmv het groeien van 
zorgen, doordat collega's niet beschikbaar zijn in afwachting van een test, 
enz. 
Zo goed en kwaad als het kan proberen we daarin als team de doorgaande 
lijn te blijven waarborgen. Kwalitatief onderwijs met welzijn en ontwikkeling 
van kinderen als doel. Dat blijkt een steeds groter wordende uitdaging 
waarover ik zo goed mogelijk probeer te communiceren binnen team en ook 
met ouders. Om verwachtingen duidelijk te hebben en u als ouders/verzor-
gers ook mee te nemen in de route die we volgen. 
Nogmaals met klem vraag ik aan ouders om verantwoordelijkheid te nemen 
in deze situatie. Blijf thuis bij klachten, kom enkel op uitnodiging binnen in 
het gebouw, houd ook uw kind thuis bij klachten, houd anderhalve meter 
afstand.  Klachten of besmettingen bij kinderen, collega's, ouders hebben 
een grote impact op de organisatie die uiteindelijk ook doorwerkt naar 
thuissituaties. 
Graag houden we het onderwijs en het gebouw open en toegankelijkheid 
binnen de reeds gecommuniceerde afspraken. 

 Voor de herfstvakantie heb ik gecommuniceerd in het weekbericht dat er een 
ouderavond op het programma staat. Dit is op donderdag 25 november. 
Gaandeweg is de situatie corona gewijzigd wat ons op school aan het denken 
heeft gezet. Ik heb daarin verschillende afwegingen gemaakt. Laten we 
daarin de ouderavond doorgaan als gepland? Werken we met tijdsblokken? 

Stappen we over op digitaal? Wat adviseert GGD? 
Uiteindelijk heeft dit alles geresulteerd in het voorlopig uitstellen van de 
ouderavond. Aangezien ik er, ook in het kader van het vergroten van de 
ouderbetrokkenheid, een gezamenlijke bijeenkomst van wil maken. In 
persoonlijk contact en verbinding. Dat gaan we in digitaal contact ook niet 
realiseren. 
Onder het mom “van uitstel komt geen afstel” hoop ik zsm te kunnen 
overgaan in het hernieuwd plannen. Wellicht en hopelijk kan dat in januari 
2022 gerealiseerd worden 
Ondertussen lopen enkele uitgezette lijnen in het kader van het vergroten 
van de ouderbetrokkenheid door. Hier kom ik graag verder concreet op terug 
op de ouderavond. Een van de acties is het formeren van een werkgroep/-
denktank ouders. Om te participeren in het plan van aanpak ouderbetrokken-
heid en ook het missie en visie traject BLS. De werkgroep zal bestaan uit 2 
ouders MR, 2 ouders klassenouders en 2 ouders overige ouders. Naar de 
afvaardiging van de overige ouders ben ik nog op zoek. Heb je interesse in de 
werkgroep laat het me dan per ommegaande weten. De investering die 
gevraagd is; 3 bijeenkomsten werkgroep in december/januari/februari en 
onderdeel uitmaken (uurtje in de morgen) van de “ouderarena” op de 
studiedag van 6 december bij ons op school. 
Zijn er meer dan 2 aanmeldingen heb ik samen met de klassenouders 
afgesproken dat we overgaan tot loten van werkgroepleden. 
Ik verneem graag van jullie! Denk mee op de BLS! 
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uitslag MR

Uitslag MR-verkiezingen

Beste ouders/verzorgers van de Bernard Lievegoed School,

Er heeft zich één ouder verkiesbaar gesteld voor de vacature in de oudergeleding 
van de MR binnen de daarvoor gestelde termijn. Daarmee wordt deze kandidaat 
conform ons reglement geacht te zijn gekozen. We zijn verheugd Jan Huiskes te 
verwelkomen in de MR. De MR bestaat thans uit de volgende personen:

Oudergeleding:
Carol Buschgens
Fleur Smeets
Jan Huiskes

Personeelsgeleding:
Françoise Jeukens
Suzanne Pittie
Zyxcban Wolfs

Hieronder is de motivatie van Jan Huiskes om zich verkiesbaar te stellen 
opgenomen. De MR is bereikbaar via mr@bernardlievegoedschool.eu. Onze 
agenda, vergaderdata en notulen zijn ook te vinden op de website van onze 
school onder het tabblad 'MR'.

Lieve ouders, 
Het is alweer bijna 5 jaar geleden dat we voor het eerst ons oudste kindje naar de 
kleuterklas brachten. We hadden zelf nog weinig ervaring met het vrijeschool 
onderwijs, maar zochten heel nadrukkelijk naar een plek waar een kleuter ook 
echt kleuter mag zijn en mag groeien vanuit verwondering om vervolgens goed 
geworteld de volgende stap te zetten. Ondanks onze wens voor een school “om 
de hoek”, was er geen weg terug toen we ons verdiepte in het kleuteronderwijs 
van de vrijeschool. En na die kleuterperiode zien we wel weer verder dachten we 
toen… Maar in vergelijking tot al die ouders die van heinde en verre komen, 
realiseer je je al snel dat je niet mag klagen als je enkel de brug over hoeft.
Ondertussen hebben we de school en het type onderwijs in ons hart gesloten. En 
mag ook onze jongste in april gaan starten. Wij zijn enorm blij met het rijke 
aanbod waar onze kinderen elke week weer opnieuw mee aan de slag mogen 
gaan en genieten van alle verbindende activiteiten op school. Desalniettemin zijn 
er ook de nodige zorgen onder ouders. Worden we als school niet te groot? Hoe 
waarborgen we de antroposo�e en de vaklessen die onze school zo uniek maakt? 
Hoe kunnen we onze stem laten horen bij belangrijke zaken, bijvoorbeeld 

wanneer er een coronaprotocol tot stand komt? Om maar een paar zaken te 
noemen. 
Heel graag denk ik daarom als MR lid op een positieve manier en met wederzijds 
respect mee hoe we als school in kwalitatieve zin kunnen groeien en de 
grondbeginselen van het vrijeschoolonderwijs kunnen koesteren. Je voelt je als 
vrijeschool ouder, hoe verschillend een ieder ook is, al heel snel met elkaar 
verbonden omdat de keuze voor de vrijeschool vaak een hele bewuste keuze is 
die gepaard gaat met bepaalde levensvisies. En ik vind het heel belangrijk om dat 
te koesteren. Óók wanneer Rudolf Steiner afgezet gaat worden tegen de 21ste 
eeuw Want reguliere scholen zijn er al voldoende. 

Tot slot nog een mooie tekst van Steiner over ons ouders binnen de schoolge-
meenschap 

‘Wat wij in deze school veel meer nodig hebben dan in andere scholen, is samenwer-
king in onderling vertrouwen. Onze school is immers gegrondvest op het principe dat 
in het geestesleven vrijheid moet heersen. Niet de vrijheid van de leerling om te doen 
wat hij wil, maar een vrijheid die geen dwang van bovenaf, een staatsinmenging 
toelaat. (…) Wij kunnen niet, beschermd door de staat, ons werk doen; wij hebben 
daar ouders voor nodig, die als het ware een muur van vertrouwen om de school heen 
vormen, waardoor binnen die muur in vrijheid kan gewerkt worden. Ik wil erop wijzen 
dat de leraren de ouders als goede vrienden nodig hebben.’    (Rudolf Steiner) 

Lieve groeten, 
Jan Huiskes 

SAMEN ZIJN WE MEER

DAN DE SOM DER DELEN.


