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Notulen MR-vergadering Koningin Beatrixschool Buren 
 
Datum: dinsdag 25 juni 19:30 uur  
 
Aanwezig: Jacqueline de Fouw (dir), Aukje de Kreek (VZ), Monique Jellema, Thea ten Broeke, Barbara Beettjer, 
Linda Hoksbergen, Karin v.d. Looy (secr.) 
Afwezig: Erik Stokkers 

 

 Agendapunten Actiepunten 

1 Opening & vaststellen agenda 

Monique neemt afscheid van de MR en zal na de zomer in de invalpoule werkzaam zijn. De 
MR spreekt haar dank uit voor haar inzet de afgelopen jaren. Ze heeft enorm veel betekend 
in diverse aspecten van de Beatrixschool en komt gelukkig als invaller nog wel terug.  

 

x 

2 Mededelingen  

 

Defecte speeltoestellen 
Een aantal speeltoestellen op het schoolplein is defect en er is al het een en ander 
weggehaald het afgelopen jaar. De MR informeert naar mogelijke plannen voor vervanging 
van de toestellen of andere aanpassing van het schoolplein. De gemeente keurt de 
toestellen. Basisburen kan hier waarschijnlijk iets in betekenen vanuit onderhoud. Verder 
gaan we de groene schoolpleinensubsidie onderzoeken.  
Het onderwerp heeft de aandacht en komt in het schoolplan terug 
Aan de hand van een op te stellen visie moeten de plannen en bijbehorende financiering 
gerealiseerd worden. De MR dringt er op aan niet te lang te wachten en mijlpalen te stellen. 
Het hoeven niet direct speeltoestellen te zijn. Er zijn veel mooie voorbeelden van 
vergroening van speelterreinen.  
 
Het schoolplan is voor 1 sept afgerond. 
 

Lekkages 
De afgelopen weken is weer gebleken dat er veel emmers staan bij hevige regenval. Het 
gebouw is 40 jaar oud, Het heeft de aandacht van bestuur en gemeente. Er is recent weer 
naar gekeken en er zijn reparaties verricht, het is afwachten of de lekkages zijn verholpen. 
Staat ook in RI&E. 
 

Schoolgids 
Jacqueline geeft aan dat er veel is aangeleverd vanuit GGD/ samenwerkingsverband t.b.v. 
de schoolgids. Deadline 1 okt. Haar streven is echter de schoolgids voor zomervakantie 
gereed te hebben.  
 

16,18 

3 Actiepunten en vaststellen notulen 12 maart 2019. 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld- zie bijlage actiepunten.  
 

 

4 Formatie 2019/2020  
Vacatures zijn nagenoeg ingevuld. Op het gebied van passend onderwijs wordt geïnvesteerd 
in de voorkant. Met een pilot die lijkt op voorbeelden uit het middelbaar onderwijs wordt er 
een aparte groep met een nieuwe leerkracht (Edwin) gevormd. Hij heeft veel expertise op dit 
gebied.  

Werkdruk ligt erg op het niet kunnen invullen van passend onderwijs.  
Vrijwillige mobiliteit.  
Getallen verschil zit hem vooral in de taakuren die afwijken per persoon.  
Voor de kleutergroepen is extra formatie onderhandeld en beschikbaar gesteld waarmee 3 
kleutergroepen van start kunnen gaan. 
Het formatieplan wordt goedgekeurd.  
 

13 

5 Werkdrukregeling  
De MR geeft een akkoord voor de werkdrukgelden  

21 
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6. Eindopbrengsten groep 8 

Jacqueline geeft aan tevreden te zijn over de uitslag van de eindopbrengsten van groep 8.  
Het prestatie instrument wordt vanaf nu echter op een andere manier berekend. Alles gaat 
via sociaal bureau voor de statistieken waarbij diverse factoren worden meegewogen. 
Nadere informatie volgt tzt. 

 

X 

7 SWOT 
Uit de bijeenkomsten met ouders en leerkrachten zijn de ambities voor de komende vier jaar 
vastgelegd. Er is een opsomming van gemaakt. 
Daarbij wordt ook voortgeborduurd op aantal zaken uit het schoolplan. Een aantal zaken zijn 
klaar en aantal zaken gaan in de verdieping. Dit wordt in een meerjarenschema gezet. 
Basisburen kernwaarden zijn daarbij overgenomen. Een aantal focuspunten komen daarbij 
naar voren.  
Digitale geletterdheid, Kwaliteit rekenonderwijs, Onderwijs is passend voor alle leerlingen, 
Milestone The Leader in me, Mooi schoolplein. Mooie ambities.  
De MR neemt er kennis van. 

x 

9 GVO 
Besloten is te stoppen met de GVO-lessen en tijdens schooltijd in bredere zin aandacht te 
blijven schenken aan religie tijdens de reguliere lessen.  
 

14 

8 RI&E  
In nov quickscan nogmaals bekijken. Een aantal zaken lopen. Een aantal is gerealiseerd.  
 

3 

10 Studiedagen 2019/2020  
De MR stemt in met de studiedagen maar vraagt nog even naar de keuze voor di 18 feb. Het 
blijkt dat deze datum gekozen is om variatie te houden in de dag waarop de studiedag valt 
en het moet wat betreft het aantal beschikbare uren een middag zijn.  
De studiedag van 1 juli gaat naar vrijdag 3 juli i.v.m. het kamp van groep 8. 

 

Studiedagen 2019-2020 (studiedagen voor het personeel, kinderen zijn vrij) 

Vrijdag 18 oktober 2019 

Dinsdagmiddag 18 februari 2020 

Vrijdag 24 april 2020 

Vrijdag 29 mei 2020 

Vrijdag 3 juli 2020 

x 

11 Rondvraag  
De vergaderdata worden vastgesteld. Volgend jaar vinden de vergaderingen op donderdag 

plaats. 
 
Do 19 september 2019 
Do 14 november 2019 
Do 23 januari 2020 
Do 12 maart 2020 
Do 14 mei 2020 
Do 25 juni 2020 

X 

12 
 
 
 

Punten voor de volgende vergadering- sept a.s. 

 Werkplan MR 2019/2020 

 Verkeersveiligheid 

 Schoolplan (tussentijds bespreken?) voor 1 sept 

 Schuifdeuren kleine leerplein 

 

Karin 
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Actielijst 
 

Nr. Verg. 

datum 

Actie Verantw Gereed 

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

Linda 12 mrt 

2 22 jan Kortsluiten afstemming met GMR  
Ivo maakt geen deel meer uit van de GMR. Zie punt 6 
voor notulen. 

Karin 12 mrt 

3 22 jan RIenE is aan de orde gesteld in de MR. In het najaar 
komt deze nogmaals aan bod n.a.v. de QuickScan.  
(dient 2x per jaar opgesteld te worden). Aantal zaken 
lopen. Aantal gerealiseerd.  

Aukje (J) 25 mei 

4 22 jan Bespreken verkeerssituatie groepen 7 en 8 
Is in de klas besproken.  

Erik  12 mrt 

5 22 jan Werkplan MR  
Het werkplan is vrijwel gereed.  
Check Jacqueline MR budget/ optie 
penningmeesterschap ism OR. 

Aukje, Karin sept 

6 12 mrt Thea van Tuil vragen of ze de GMR-notulen standaard 
doorstuurt naar de mailbox van de MR.  
Aukje ontvangt de GMR stukken als voorzitter en stuurt 
ze door. Thea neemt stemrecht over namens onze 
school.  

Monique 7 mei 

7 12 mrt De MR stelt voor de ouders voortaan op het plein te 
laten wachten en een fietsstrook te creëren.  
Zie punt 8- opgenomen in Verkeersplan 

Aukje (J) 7 mei 

8 22 jan Voorstel tot wijziging van de situatie/verkeersplan.  
Aukje heeft een conceptplan opgesteld. Dit plan wordt 
besproken met Dirk (vader van Faas en Rijk) en 
vervolgens met Jacqueline, waarna het aan de 
gemeente voorgelegd kan worden. Karin stelt Marion 
(moeder van Michelle en Claire) op de hoogte (heeft de 
MR hierover benaderd).  
Nick (politieagent) moet statistieken geven.  
Dirk op hoogte stellen. Zouden ook in burger komen. 
Specificeren vragen. Het totaalplan gaan we op een 
gegeven moment communiceren. 

Aukje 
(overleg 
Jacqueline)/ 
Karin 
(contact 
Marion) 

 

9 12 mrt     Maatregelen om kou/ drukte weg te nemen kleine 
leerplein. De MR stuurt aan op snelle actie.  
Thea heeft overleg gehad met Britte/Jacqueline.  
Begin april opgemeten. Er komt een gewone schuifdeur 
aan de kant van de kleuterklassen.  

(J)  
 

10 12 mrt      Communiceren richting ouders groep 4 over 
aanwezigheid Roy.  
Is helder. Niet meer besproken.  
 

Aukje (J) 7 mei 

11 12 mrt       Engelse les voor groepen 3 en 4  
Er is een toezegging dat spelenderwijs in de groepen 3 
en 4 Engels wordt aangeboden in bijvoorbeeld projecten 
of gedichten etc. Start vanaf het nieuwe schooljaar 
2019/2020 

Aukje/ Karin 7 mei 

12 12 mrt Vakantierooster communiceren in nieuwsbrief indien 
vastgesteld door GMR   
Staat op de website.  

Aukje (J) 7 mei 

13 12 mrt Formatieplan 2019/2020 
Formatieplan is vastgesteld en wordt deze week nog 
gecommuniceerd aan de leerkrachten/ouders.  

Monique/    
Thea 

25 mei 

14 7 mei Godsdienstlessen bespreken met Jacqueline 
Vastgesteld dat de lessen geen doorgang vinden in 
schooljaar 2019/2020. Zie notulen voor meer informatie. 

Monique/  
Thea 

25 mei 

15 7 mei Ongeoorloofd verlof bespreken met Jacqueline. De MR Monique/  25 mei 
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is van mening dat hier strakker op gestuurd kan worden.  
Met Jacqueline besproken. Uiteindelijk ligt de beslissing 
bij haar als directeur. Zij zal daarin de juiste afweging 
maken 

Thea 

16 25 mei Speeltoestellen/ plan en financiering schoolplein n.t.b.(J)  

17 t.z.t. Strategie plan GMR   

18 25 mei Schoolgids voor de zomer online (incl. aanpassingen) 
echte deadline 1 okt. 

(J)  

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

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

21 25 mei De werkdrukregeling  
Wordt goedgekeurd door de MR 

(J) 25 mei 

22 25 mei Studiedagen worden goedgekeurd. (J) 25 mei 

 
 


