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1. Controle actiepunten en inventarisatie ontvangen post 

MR controleert in hoeverre actiepunten zijn uitgevoerd en de ontvangen post wordt 

besproken. Er zijn geen openstaande actiepunten. Er is één brief ontvangen. De afzender van 

de brief wordt van een procedureel antwoord voorzien en gewezen op de klachtenregeling 

van Stichting Pallas. De MR gaat de interim-schoolleider verzoeken om het aannamebeleid 

van kleuters procedureel en inhoudelijk onder de loep te nemen en waar gewenst bij te 

stellen. 

2. Mededelingen 

De agenda is aangepast, vanwege toevoeging van het coronaprotocol. 

3. Opening met de spreuk 

De MR-vergadering wordt geopend door het uitspreken van de ‘bijeenkomstspreuk’ van 

Rudolf Steiner. 

4. Notulen 28 september 2020 

De notulen worden vastgesteld na enkele kleine aanpassingen. 

 Carol Buschgens (omr) 

 Françoise Jeukens (pmr) 

 Harald Close (omr) 

 Suzanne Pittie (pmr) 

 Fleur Smeets (voorzitter, omr) 

 Zyxcban Wolfs (secretaris, pmr) 

  

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  

Harald Close X  

Suzanne Pittie X  

Fleur Smeets X  

Zyxcban Wolfs X  

 

Genodigde(n) 

Nicole Degenaar (schoolleider) | afwezig 

Dhr. Roelofsen | uitgenodigd voor agendapunt 6 

 

 

 

mr@bernardlievegoedschool.eu  
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5. Controleren en vaststellen huishoudelijk reglement 

De MR-leden bespreken de voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijk reglement omtrent 

het versneld en digitaal vaststellen van notulen. De reactietijd voor MR-leden wordt 

verlengd tot twee keer vijf werkdagen, met tussentijds een schriftelijk herinneringsverzoek. 

Het rooster van aftreden is geactualiseerd. Er wordt unaniem ingestemd met het 

huishoudelijk reglement (vaststellingsdatum 15-12-2020). 

6. Coronaprotocol 

De leraar met waarnemende directietaken licht het coronaprotocol voor de periode 16-12-

2020 tot 18 januari 2021 toe. De MR is positief over de opzet en inhoud van het protocol. De 

MR geeft o.a. advies over de regelmaat en kaders van het online lesprogramma en de wijze 

van communicatie van weektaken. Voorts adviseert de oudergeleding om te monitoren of 

drie uur online onderwijs per dag behapbaar is voor de leerlingen uit de hogere leerjaren. De 

MR stemt in met het coronaprotocol. 

7. Onderwerpen die leven onder ouders en het team 

OMR en PMR bespreken de beleidsmatige onderwerpen die spelen bij beider achterbannen. 

Vaak genoemde onderwerpen vertaalt de MR naar beleidsmatige speerpunten voor de 

komende tijd (zie agendapunt 8). De MR blikt terug op de informatieavond van de 

bestuurder op 10-12-2020. Met name de wijze waarop ouders/verzorgers kunnen 

participeren in onze school en de wijze waarop informatie met hen wordt gecommuniceerd 

verdient aandacht. 

8. Onze speerpunten voor de komende tijd 

De MR verkent en formuleert speerpunten voor de komende tijd, mede op basis van 

signalen uit de achterban. Deze speerpunten brengen wij onder de aandacht van het 

bevoegd gezag of de vertegenwoordiger daarvan. Het gaat dan om: 

-het vormgeven van ouderparticipatie binnen afgebakende en heldere kaders, tevens in 

relatie tot de MR; 

-de communicatie van informatie in de organisatie, zowel richting ouders/verzorgers als 

richting personeel; 

-het implementeren van een professionele organisatiestructuur conform de bij de 

functieprofielen horende bevoegdheden en taken; 

-het onder de loep nemen van het aannamebeleid voor kleuters en dit beleid waar gewenst 

verbeteren; 

-huisvesting in relatie tot de groei van de school: de actuele stand van zaken. 

9. Instemmingsrecht begroting 

De MR verkrijgt per 1 januari 2021 instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de 

schoolbegroting. De MR verkent de wetgeving en concretisering ervan in de praktijk. De MR 

vraagt de begroting op voor BLS en zal de controller van Pallas verzoeken om de begroting te 

zijner tijd toe te lichten. 

10. Adviesaanvraag benoeming interim-schoolleider 
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De MR formuleert een unaniem positief advies aan de bestuurder over het voorgenomen 

besluit om de kandidaat interim-schoolleider te benoemen. De MR vraagt schriftelijk aan de 

bestuurder om te worden geïnformeerd over de vastgestelde interim-taak.  

11. Een woord van dank 

De MR wenst de leraar met waarnemende directietaken uitvoerig te danken voor de 

verzette werkzaamheden in de afgelopen periode. 
 

 

 

Deze vergadering vond vanwege de landelijke lockdown online plaats tussen 19:30u en 22:30u. 


