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Notulen MR-vergadering Koningin Beatrixschool Buren 
 
Datum: dinsdag 12 maart 19:30 uur  
 
Aanwezig: Aukje de Kreek (VZ), Monique Jellema, Erik Stokkers, Thea ten Broeke, Barbara Beettjer, Linda 
Hoksbergen, Karin v.d. Looy (secr.) 

 

   

 Agendapunten Actiepunten 

1 Opening & vaststellen agenda 

 
x 

2 Mededelingen  
Hartelijk welkom aan Thea ten Broeke. Zij blijft in principe tot het einde van het schooljaar 
deel uitmaken van de MR, waarna verder gekeken wordt wie de invulling namens de 
lerarengeleding oppakt.  
 
De Beatrixschool doet mee aan de nationale staking op 15 maart. Het is een serieus signaal 
richting de politiek. De leerlingen zijn die dag vrij.  
 

x 

3 Actiepunten en vaststellen notulen 22 jan. 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Actiepunten worden voortaan opgenomen 
in de actiepuntenlijst (zie volgende pagina). 

 

Verkeersveiligheid 
De verkeerssituatie op de parkeerplaats is besproken met de kinderen van groep 7 en 8. 
Ook is aan de leerlingen van de lighthouse (raad) gevraagd er eens naar te kijken. De 
kinderen willen een spandoek te maken om ouders te attenderen op gevaarlijk rij- en 
parkeergedrag en er is gedacht aan een fietsstrook. Met name het gedrag van de ouders zal 
moeten veranderen. 
Ook de ambtenaren van de gemeente zijn langs geweest en de politie heeft gepost. De 
Gemeente heeft te kennen gegeven dat er een voorstel tot wijziging van de 
situatie/verkeersplan ingediend moet worden vanuit de MR Ook Veilig Verkeer Nederland is 
inmiddels in beeld.  
De MR stelt voor de ouders voortaan op het plein te laten wachten en een fietsstrook te 
creëren. Dit wordt nader besproken met Jacqueline en Dirk (zie ingekomen stukken).  
Ook Marion wordt op de hoogte gehouden (heeft er een mail over gestuurd).  
 
 

v 

4 Ingekomen stukken.  
Een moeder heeft aangegeven dat het goed zou zijn om meer Engelse les te geven. De 
kleuters krijgen in beperkte mate Engels en vanaf groep 5 krijgen de leerlingen Engelse les. 
Bij groep 3 en 4 komt dit momenteel niet aan de orde. De MR geeft aan dat het goed zou 
zijn om Engels mee te nemen in andere lessen of in projecten. Aukje legt dit voor aan 
Jacqueline. 
 
Dirk (vader Faas en Rijck) heeft contact opgenomen met de gemeente over de 
verkeersveiligheid. Zie hierboven.  

 

V 

5 Samenwerking GMR  
Afgesproken wordt dat de notulen van de GMR voortaan door Thea van Tuil naar de mailbox 
van de MR worden verzonden zodat eventuele aandachtspunten kunnen worden 
meegenomen in de MR-vergaderingen.  
 

V 

6 Omvang leerlingen/zitten blijvers, wijziging/tekort leraren en huisvesting  

 

Wijziging leraren  
Britte is inmiddels gestart bij de kleuterklas. Zij geeft les op het kleine leerplein. In de praktijk 
blijkt het vooral erg koud te zijn voor haar en de kleuters. Ook lopen er regelmatig mensen 

V 
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door het lokaal. De MR adviseert om toch maatregelen te nemen om de kou weg te nemen. 
Denk aan het afsluiten van een kant van de ruimte (bij groep 3) en een deur of dik gordijn 
aan de andere kant.   
Ook meester Roy is gestart maar werkt niet iedere week 2 dagen. Het is goed om dit beter te 
communiceren met de ouders.  

 
 Groep 3  

De leerlingen die niet meegaan naar groep 4 blijken herfstleerlingen te zijn die achteraf 
gezien langer hadden moeten kleuteren. De cijfers komen voorlopig op 28 groep drie 
leerlingen. Er wordt intern gewerkt aan criteria om goed vast te stellen waar kleuters aan 
moeten voldoen voor ze naar groep 3 mogen.  
De formatie komt binnenkort aan bod.  

 

V 

7 Vakantierooster 2019/2020  
Het vakantierooster is eerder aan de orde gesteld en is destijds goedgekeurd door de MR. 
De MR adviseert de planning al vast te communiceren richting de leerkrachten en ouders 
mits het door de GMR is vastgesteld. Aukje zal dit doorgeven aan Jacqueline. 
 

V 

8 Handleiding/ werkplan MR in concept   
Barbara en Linda hebben een mooie eerste aanzet gemaakt voor de handleiding/ het 
werkplan van de MR. Aukje en Karin pakken het vervolg op. Het werkplan komt de volgende 
vergadering nogmaals op de agenda.  
 

V 

9 Punten voor jaarverslag (terugkerend agendapunt) 
Deze worden niet meer apart vastgesteld maar worden aan het einde van het jaar 
opgemaakt uit het overzichten van de actiepunten.  
 

X 

10 Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag 
 

X 

 
 
 
 
 

Punten voor de volgende vergadering 

 Werkplan MR 

 Formatieplan 2019/2020 

 RI&E (mits gereed) 

 Verkeersveiligheid/ Verkeersouders 
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Actielijst 
 

Nr. Verg. 

datum 

Actie Verantw Gereed 

1 22 jan Het communicatiebord is aangepast. Ook Thea staat er 
inmiddels op.  
 

Linda 12 mrt 

2 22 jan Kortsluiten afstemming met GMR (notulen) 
 

Karin 12 mrt 

3 22 jan RIenE aan de orde stellen in de MR zodra deze gereed 
is. Niet helder wat de status is (dient 2x per jaar 
opgesteld te worden).  
 

Aukje (J)  

4 22 jan Bespreken verkeerssituatie groepen 7 en 8 
 

Erik  12 mrt 

5 22 jan Concept werkplan MR volgende vergadering gereed. 
Aktie oudergeleding 

 

Aukje, Karin  

6 12 mrt Thea van Tuil vragen of ze de GMR-notulen standaard 
doorstuurt naar de mailbox van de MR. 
 

Monique  

7 12 mrt De MR stelt voor de ouders voortaan op het plein te 
laten wachten en een fietsstrook te creëren.  
 

Aukje (J)  

8 22 jan Voorstel tot wijziging van de situatie/verkeersplan 
indienen bij gemeente. Eerst bespreken met Jacqueline 
en Dirk. 
 

Aukje (J)  

9 12 mrt Maatregelen om kou weg te nemen kleine leerplein Aukje (J)  
 

10 12 mrt Communiceren richting ouders groep 4 over 
aanwezigheid Roy.  
 

Aukje (J)  

11 12 mrt Engelse les voor groepen 3 en 4 meenemen in andere 
lessen of projecten- terugkoppelen aan de moeder. 
 

Aukje (J)  

12 12 mrt Vakantierooster communiceren in nieuwsbrief indien 
vastgesteld door GMR  
 

Aukje (J)  

 t.z.t. Strategie plan GMR   

 t.z.t. Schoolgids voor de zomer online (incl. aanpassingen)   

 t.z.t. Introductie MR volgend jaar beter afstemmen    

 t.z.t. Invulling MR-lerarengeleding na 2019/2020   

     

 
 


