
 
 
 
Notulen MR-vergadering dinsdag 22 januari 19:30 uur  
Koningin Beatrixschoolschool – conference call  
 

Aanwezig: Aukje (VZ), Monique, Erik, Barbara, Linda, Karin 

 
1.Opening & vaststellen agenda 

Door de weersomstandigheden vindt de vergadering plaats via een conference call. 
 
2. Mededelingen en tevens actiepunten n.a.v. verslag 11 dec. 
 

 Nieuw MR lid leraren Vooralsnog geen kandidaat. Erik en Monique gaan navraag doen bij de collega’s.  

(Inmiddels is bekend dat Thea ten Broeke van groep 6 aansluit- welkom Thea!).  
 

 Staking 15 maart 

Basisburen doet hier in principe niet aan mee. Jacqueline gaat een inventarisatie opmaken hoe de 
leraren erover denken. Niet iedereen is lid van de bond. Meer info volgt. Aktie Aukje 

 

 Communicatiebord benutten 

Het communicatiebord van de MR is wat achterhaald. Afgesproken is om regulier een item van de MR in 
de nieuwsbrief op te nemen om het contact met ouders te versterken en de MR beter te profileren (mits 
er iets te melden is). Aktie Linda (en rest MR)  

 

 Wijziging leraren Voor de derde kleutergroep is een lerares aangetrokken (Britte). De MR heeft 

aangegeven dat het leerplein een iets minder open plek moet worden als de derde kleutergroep daar les 
gaat krijgen. De lage kast die nu geplaatst is geeft nog steeds wel het gevoel van een hal. Wellicht 
kunnen er nog gordijnen worden toegevoegd. Eerst maar eens uitproberen en ervaren hoe dit bevalt.  
De MR stelt voor dat er in eerste instantie direct gecommuniceerd wordt naar alleen de ouders van de 
kinderen van groepen 1/2 en de ouders van toekomstige schoolkindjes uit gaat om de vervolgstappen 
duidelijk te maken en hen te betrekken bij het proces. Jacqueline zal dat doen.  
Dit is ook goed bevallen bij de communicatie rond het vertrek van juf Rosanne (in tegenstelling tot de 
communicatie rond het vertrek van juf Evelien). Rosanne blijft t/m 15 februari. Voor Rosanne is inmiddels 
een nieuwe meester aangenomen. Meester Roy start de dag voor de voorjaarsvakantie.  

 

 Presentatie Strategie Jacqueline is toegetreden tot de werkgroep binnen de GMR, die de strategie 

gerichter moet maken en zal er o.a. voor zorgen dat de Beatrixschool zich er meer in herkent. Zij houdt 

de MR op de hoogte.  
 

 Schoolgids De schoolgids is online op hoofdlijnen aangepast. Nog niet alle aanpassingen zijn 

opgenomen. In de gaten houden voor de volgende gids. Het streven is de nieuwe schoolgids voor de 
zomer op de site te hebben.  

 

 RIenE: De MR heeft gevraagd wanneer de nieuwe versie van de RIE verwacht kon worden. Deze komt 

binnenkort nog (dient 2x per jaar opgesteld te worden). Niet helder wat de status is. Jacqueline laat het 
weten.  
 

 Fietsenrek Het verplaatsen van het fietsenrek is op een vreemd moment gedaan in de vakantie. 

Hierdoor is het niet goed gecommuniceerd. Reden was het creëren van meer speelruimte op het plein 
voor de bovenbouw. Wel moet de verkeerssituatie (veiligheid) rond het aan en af rijden van de 
fietsparkeerplaats nu worden bekeken ten opzichte van de auto’s en de ouders/medeleerlingen. Voorstel 
is de groepen 7 en 8 zelf hierover na te laten denken en met een plan te komen en ook de gemeente te 
vragen dit door een expert te laten bekijken. Aktie Erik & Jacqueline 

 
 Verkeerssituatie rond het brengen en halen van kinderen is met Jacqueline besproken. Politie komt 

posten. Nog een keer op terugkomen. Situatie is nog niet verbeterd. Met Jacqueline bespreken om dit 
i.s.m. de gemeente op te nemen. Blijft op de agenda Aktie Aukje 

 

 Introductie MR  Opkomst vond Jacqueline iets tegenvallen. Grotere rol van MR verwacht. Jaarplan 

presenteren. Beter afstemmen voor volgend jaar.  



 

 Concept Begroting akkoord.  
 

 Concept werkplan MR volgende vergadering gereed. Aktie oudergeleding 
 

 Verslag van 11 december. Goedgekeurd.  

 
3. Ingekomen stukken (n.v.t.)  

 
4. Punten voor jaarverslag (terugkerend agendapunt) 

Niet aan orde gekomen vanwege telefonisch overleg 
 
5. Rondvraag 

Geen vragen 
 

 


