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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 
Ontvangen post wordt (procedureel) besproken (zie bijlage P). 
Er is een brief over het onderwerp ‘fijnstofsensor’ ontvangen. 

3. Notulen 15 december 2020 
De notulen van 15 december 2020 zijn schriftelijk vastgesteld. 

4. Kennismaking met interim-directeur 
De MR maakt kennis met Tina Smeijers, onze interim-directeur per 1 januari 2021. 

5. Interim-opdracht (zie bijlage A) 
De bestuurder heeft na een adviesverzoek bij de MR een interim-taak opgesteld. De 
schoolleider informeert de MR over de interim-taak. 

6. Evaluatie afstandsonderwijs 
De schoolleider en MR evalueren de procedure en kwaliteit van het afstandsonderwijs. 

7. Evaluatie heropening school / Evaluatie instemmingsproces covid-protocol 
De schoolleider en MR evalueren de heropening van de school. Voorts evalueren we het 
instemmingsproces van het meest recente covid-protocol (versie 6). 

8. Begroting BLS (zie bijlage B) 
De schoolleider legt de begroting (inclusief wijzigingen in formatie) voor ter instemming aan 
de MR. 

9. Ouderschenkingen (zie bijlagen D1, D2 en D3). 

Heilsam is 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) 

• Harald Close (omr) 

• Suzanne Pittie (pmr) 

• Fleur Smeets (voorzitter, omr) 

• Zyxcban Wolfs (secretaris, pmr) 

AGENDA 
Datum: 23-02-2021 

▲ = 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 bespreekt met de oudergeleding de voorgenomen besteding van de 
ouderschenkingen. 

10. Werkverdelingsplan 2021-2022 
De schoolleider en personeelsgeleding zetten een tijdpad uit voor het opstellen van het 
werkverdelingsplan 2021-2022. 

11. Huisvesting van BLS 
De schoolleider informeert de MR over de huisvesting van BLS in relatie tot de 
groeiprognose van het aantal leerlingen. 

12. Aannamebeleid nieuwe leerlingen 
De schoolleider informeert de MR over het bijstellen van het aannamebeleid van nieuwe 
leerlingen. 

13. Schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage C) 
De schoolleider legt het schoolondersteuningsprofiel ter advies voor aan de MR. Eerder 
gaven de MR-leden reeds schriftelijk advies en feedback aan de interim-directeur en de 
intern begeleider. 

14. Onderwerpen MR komende periode 
De MR en schoolleider informeren elkaar over de onderwerpen die we de komende tijd 
willen agenderen. 

15. Onderwerpen die leven onder ouders en personeel 
16. Rondvraag 


