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Voorvergadering met BLG  
 Aanwezigen BLG:  

 
 
 
Aanwezigen BFC:  
Marc 
Judith  
Anne 
Malak  
Lars 
Souade  
Kim 
Ilse  

Gezamenlijke MR van BLF en BFC  Er zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de twee 
afzonderlijke MR’en. Deze stukken worden gestuurd naar 
iedereen. Hierin staat vastgelegd wat we informeel met 
elkaar als MR hebben afgesproken. We hebben onze 
eigen stukken die we mogen accorderen en we hebben 
gezamenlijke stukken. Ergens in het jaar leggen we de 
stukken naast elkaar en geven we akkoord op elkaars 
stukken.   

Vaststellen algemene voorzitter en 
secretaris 
 
GMR lid vaststellen  

Anne Landman wordt voorzitter . 
Robert Zibret (van BLG) wordt secretaris. 
GMR-lid personeel: Marc Héman. 
Als er een casus besproken wordt LVO-breed, dan mogen 
beide voorzitters aansluiten. We hebben echter wel maar 
1 stem als MR.  
We worden als aparte scholen altijd alles gevraagd. Bij 
het voorzittersoverleg zijn ook beide voorzitters 
aanwezig.  

Cursus MR  Wo 2 nov 17:30 uur. 
Ma 12 nov 17:30 uur. 
Locatie Bernard Lievegoed College. 
Gegeven door CNV. 
Eventueel met soep en broodje.  

• Cursus is de basiscursus over wat de MR wel en 
niet mag. 

Mededelingen BLC Werkdruk vermindering PB 50 naar PB 90  
College van bestuur wil dit overlaten aan de MR van de 
eigen scholen. Geen GMR aangelegenheid.  
Het MT gaat dit samen doen met het personeel.  
Robert: Je mag als MR hier best veel in beslissen. Je mag 
het bedrag dit jaar omzetten naar volgend jaar om dan 
extra geld te hebben. Er zit ook een verschil tussen OOP 
en OP uren. 
Er moet overleg komen hoe we dit het beste kunnen 
doen. Gestuurd vanuit het personeel naar MT toe.  

GMR mededelingen 
19 sept  

DaCapo College gaat deel uitmaken van Stichting LVO. 
Alleen DaCapo moet nog instemmen. Onze GMR heeft al 
ingestemd.  



 

Voorvergadering BFC  
Omzetten vergadering  Van 13 juni naar 6 juli (19:00 uur) 

Notulen vorige vergadering  
 

Mag vastgesteld worden.  

Punt 1: waarborg kwaliteit 
 
 
 
 

Vorige vergadering is dit item ingebracht.  
De vraag of docenten gecontroleerd worden of 
dat ze vrij zijn om te doen en laten wat ze 
willen.  
 
Eventuele oplossing:  

• Leerlingstatuut in de nieuwsbrief 
plaatsen.  

• Bewustwording van een voorbeeld 
functie als docent in de nieuwsbrief 
plaatsen.  

Reactie PM:  

• Communicatie op de dinsdagmiddag 
naar personeel “weet wat er speelt”.  

• De school heeft niet een echt een 
uitgesproken pedagogiek. Wel de 
Bonnefantenles.  

• Leerlingen moeten hier ook over 
meedenken.  

Punt 2: begroting  Begroting is een groot document. De directie 
moet ervoor zorgen dat het leesbaar is voor ons 
als ouders, docenten en leerlingen.  
Eventueel aan het einde van elke paragraaf een 
conclusie.  
Het zijn wel formaten wat er LVO breed 
aangeleverd worden.  

• PM en Marc Héman gaan hier nog voor 
samenzitten.   

Punt 3: concept schooljaarplan  Het is een erg kort document, maar dit is alleen 
ter informatie.  
 
Reactie PM:  
 * Is onderdeel van het schoolplan. Dit moet     
    1 keer per 4 jaar gemaakt worden.  
 * Het schoolplan staat gepubliceerd op onze  
    website. 
Service center:  
Deze informatie is nog vaag geformuleerd. 
Wordt eerst alles op papier uitgewerkt of wordt 
er tijdens het gebruik een format gemaakt met 
taken? 
Reactie PM: Het is een stijl die we hier 
gebruiken. Niet aan de voorkant alles 
dichttimmeren, maar eerst dingen opstarten 



met de mensen zelf. Tijdens het proces wordt 
alles goed omschreven (ontwikkeld ontwerpen).  
 
De opzet, door collega’s gemaakt, wordt 
doorgestuurd.  

Punt 4: DIF-uren  Op Somtoday staan nu toetsen van vakken bij 
de leerlingen tijdens de DIF-uren. Dit was niet 
de oorspronkelijke bedoeling.  
 
Reactie: vanwege de achterstand zijn er extra 
lessen waarin de docent kan differentiëren. Dit 
zijn geen extra toetsmomenten.  
Het mogen wel formatieve toetsen zijn. Om te 
kijken hoe ver de leerlingen zijn.  

Punt 5: begroting  Afgesproken wordt dat Peter-Mathijs iemand 
van financiën uitnodigt om dit samen met Marc 
te bespreken.  
Dit zal naar de gehele MR teruggekoppeld 
worden. 
 
Wegens de hoge gasprijzen worden er wel naar 
mogelijke besparingen gekeken. De verwarming 
wordt op het BFC lager gezet.  

Punt 6: vragenronde  Ouder: Armoede op school? Is dat zichtbaar?  
Eventueel ook armoede bij collega’s.  
 
Reactie:  
* Vanuit een gezonde school kunnen leerlingen    
gratis fruit krijgen.  
* Ons ondersteuningsteam is zeer alert op  
   signalen van armoede. Zowel mentor als  
   O-team. 
* Tot nu toe kunnen we geen belofte maken  
   wat we hier aan kunnen doen.  

 
 

Volgende vergadering:  

• Enquête discriminatie  

 
 

Ter besluitvorming 
Examenreglement                             Akkoord na aanpassingen  

Begroting  Wordt bekeken na bespreking met Bernice 

PTA  Akkoord na aanpassingen 

Concept schooljaarplan  Akkoord na aanpassingen 

 


