
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 7                                                                Buren, 1 mei 2016 

Beste ouders/verzorgers, 

Asbest 
Op de Beatrixschool is asbest gevonden in de cv-ruimte. Deze asbestbron zal worden 
geïsoleerd zodat er geen asbestvezels kunnen vrijkomen. Er is dan geen gezondheidsrisico 
voor de leerlingen.  

Op 11 mei is er overleg met de Gemeenteraad en 24 mei zal de raad hierover een besluit 
nemen.  

Jaarplanning  
- Dinsdag 17 mei: start schoolbreed project natuur, wetenschap en techniek 
- Vrijdag 27 mei: afsluiting project met inloop voor ouders en belangstellenden vanaf 

11.45 uur. 
- Dinsdag 31 mei: schoolreis groep 1 t/m 7 

 
 
Informatieavond Autisme/Hooggevoeligheid 19 mei 
Met de invoering van Passend Onderwijs is er veel veranderd, vooral voor kinderen met 
autisme (en hun ouders). Veelal blijven kinderen nu (langer) in het reguliere onderwijs. Dit 
vraagt een verandering van het onderwijs, ouders en het kind. 
Daar zit vaak het knelpunt, want het kind is niet veranderd.  
 
Leerkrachten hebben niet altijd de kans gekregen om zich te 
scholen, ouders weten niet goed hoe het op school gaat en 
wat zij van school kunnen verwachten. En de kinderen lopen 
in mindere of meerdere mate vast. 
Astrid van Gessel van Gewoon en anders (advies en 
begeleiding bij kinderen met autisme of hooggevoeligheid) zal 
u tijdens deze avond informatie en tips geven over hoe u kunt 
zorgen voor: een goede samenwerking tussen ouders en school om uw kind nog beter te 
kunnen begeleiden. 
 
Datum: Donderdag 19 mei 
Tijdstip: 19:30 
Locatie: Beatrixschool Buren 
       
Skateboards, skeelers en schoenen met wieltjes 
In verband met de veiligheid zijn skeelers, skateboards en schoenen met wieltjes niet 
toegestaan in school en op het schoolplein. Helaas hadden we vorige week al een ongelukje, 
gelukkig met goede afloop. 
 
 
 
 



Nieuws uit de Medezeggenschapsraad 
 
Afgelopen vergadering hebben we het afgelopen zittingsjaar van 
de Medezeggenschapsraad (MR) geëvalueerd. We willen u als 
ouder/verzorger graag op de hoogte houden van de bezigheden 
van de MR.  
 
Sinds de komst van de huidige samenstelling van de MR is er 
hard mee gedacht over het nieuwe schoolplan. Er zijn 
strategische beleidsavonden georganiseerd waarbij alle ouders 
van de school hun mening mochten laten horen. De input van 
deze avonden is gebruikt om een nieuw schoolplan te schrijven. We hebben besloten aan de 
slag te gaan met Covey. De MR heeft hier akkoord aan gegeven.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie of wat is Covey? 

Stephen Covey is de schrijver van 
het bekende boek ‘De zeven 
eigenschappen van effectief 
leiderschap’. De kern van het boek 
is dat effectieve mensen 7 
gewoonten hebben die de basis 
zijn voor hun succes en dat 
iedereen deze gewoonten bij 
zichzelf (verder) kan ontwikkelen.  

Dit gedachtengoed is verder 
uitgewerkt voor kinderen, tieners 
en gezinnen. En zo ontstond 'The 
Leader in Me', een pedagogische 
leerlijn voor basisscholen die 
kinderen op een speelse manier 7 
gewoonten aanleert die gericht zijn 
op persoonlijke groei en relaties 
met anderen. 

Meer weten? Klik hier.  

 

 

 

Meer weten over Covey? Klik hier  

http://www.cps.nl/werken-aan-sociale-vaardigheden-met-the-leader-in-me
http://www.cps.nl/werken-aan-sociale-vaardigheden-met-the-leader-in-me


Daarbij is de MR gegroeid in zijn rol; de lijnen en doelen worden duidelijker. Ook is er een 
stijgende lijn te zien bij de ouderbetrokkenheid. Het versturen van maandnieuws naar alle 
ouders is hier een voorbeeld van.  
 
Wat worden de nieuwe plannen van de MR?  
We willen zichtbaarder zijn naar alle ouders van de school toe. Ouders moeten de MR weten 
te vinden met vragen of opmerkingen. Ook willen we een achterbanraadpleging gaan 
houden. We willen alle ouders benaderen zodat we te weten komen wat er leeft onder 
ouders. Waar kunnen wij op inspelen? Wij vinden het belangrijk om uitslagen van de 
ouderenquête terug te koppelen naar ouders.  
 
Naast deze enquête zouden wij het heel fijn vinden als elke ouder ons weet vinden bij 
vragen, tips en/of opmerkingen.  
 
Spreek ons gerust aan of stuur een mailtje naar mr@beatrixschool-buren.nl  
 
Met hartelijke groet, 
 
Anouk Klijn – van de Sandt, voorzitter Ellen Davelaar 
Eelco van Ooijen Manon Elings 
Marlijn Caspers, GMR Annemarie Walravens 
 
 
 
 

Monique Jellema, secretaris 
 
 
 
 
  

Namens het team 
obs Koningin Beatrix, 
Jacqueline de Fouw 

mailto:mr@beatrixschool-buren.nl

