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Notulen MR-vergadering Koningin Beatrixschool Buren 
 
Datum: donderdag14 november 19:30 uur  
 
Aanwezig: Aukje de Kreek (VZ), Ellen Atkinson (i.v.m. afwezigheid Jacqueline), Erik Stokkers, Sharon Linda 
Hoksbergen, Karin v.d. Looy (secr.)  Afwezig: Thea ten Broeke 

 

 Agendapunten Actiepunten 

1 Opening & vaststellen agenda 
Barbara Beettjer heeft laten weten haar werkzaamheden voor de MR helaas te moeten 
stoppen. Dank voor al haar input de afgelopen tijd. De oudergeleding bestaat nu weer uit 3 
personen. Linda Hoksbergen krijgt stemrecht en blijft in de MR. Sharon Ederveen is 
toegetreden tot de lerarengeleding. Welkom! 
Met bovengenoemde wisseling is de MR weer voltallig. Vanuit basisburen wordt er 
waarschijnlijk een (G)MR-training georganiseerd (wellicht interessant voor de nieuwe MR 
leden). 
 
Het onderwerp TSO wordt op verzoek van Ellen toegevoegd aan de agenda. 
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2 Mededelingen  
 

Ouderavond 
Er was een goede opkomst bij de ouderavond met het thema ‘Verkeersveiligheid’. De 
uitkomsten van de groepsgesprekken worden meegenomen in het plan ter verbetering van 
de verkeersveiligheid. De MR had graag een gezamenlijke avond willen neerzetten met de 
activiteiten commissie en The Leader in me en geeft aan voor volgend jaar als te streven 
naar een bredere invulling.  
Naar aanleiding van de bijeenkomst zou de gemeentelink over de verkeersveiligheid in de 
Gemeente Buren nog gecommuniceerd worden in de nieuwsbrief ook wordt 
geïnventariseerd wie mogelijk interesse heeft in godsdienstles buiten de schooluren om. 
 

Schoolfruit 
Er zijn opmerkingen van ouders binnengekomen over de wijze waarop omgegaan wordt met 
extra versnaperingen naast het schoolfruit. Er is geen extra koek etc. mogelijk. Ellen geeft 
aan dat de school een onderwijstaak heeft en daarbij gezonde voeding wil stimuleren. De 
verantwoordelijkheid blijft bij de ouders. Ander fruit mag wel. Als het echt niet lukt komt er 
een cracker bij. Het is een mooi initiatief. 
 

Zijingang school 
De ingang (buitendeur) bij de gymzaal wordt door de bovenbouw gebruikt wanneer de 
school uit is. Er is een verzoek binnengekomen of deze ook in de ochtend open kan zodat 
de leerlingen niet om de hele school heen hoeven te lopen bij slecht weer. De leerkrachten 
gaan dit na.  
 

TSO 
De tussen schoolse opvang was binnen eerst erg druk. Nu zijn de kinderen verdeeld over de 
twee leerpleinen. De groepen worden wel groter.  
Vanaf januari 2020 gelden nieuwe tarieven. Deze zijn al gecommuniceerd richting ouders. 
Ellen geeft aan dat dit vooraf afgestemd had moeten worden met de MR. In feite heb je nu 
als ouders geen uitwijkmogelijkheid. Wel van belang:  
Voldoende medewerkers en kwaliteit moet goed zijn. Ellen gaat na wat er voor die 
prijsverhoging voor aanpassing komt in de opvang.  
Continurooster enquête wilde men een paar jaar geleden niet.  
 

27, 28, 30, 
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3 Actiepunten en vaststellen notulen 19 sept. 2019. 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld- zie bijlage actiepunten.  
 
 

X 
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4 Ingekomen stukken  
N.v.t. 
 

X 

5 Verkeersveiligheid 

 
Aukje benadrukt het belang van snelle actie op het gebied van de verkeersveiligheid. Een 
signaal dat ook in de ouderavond nadrukkelijke naar voren kwam. Op basis van het voorstel 
van de politieagent in opleiding en de gemeente wordt vastgesteld dat de volgende punten 
worden uitgevoerd.  
 

 Huidige Kiss en ride weghalen 

 Gele streep plaatsen zoals getekend op de plattegrond. 

 Auto’s van leerkrachten zo veel mogelijk parkeren bij de Prinsenhof. 

 Fietsstrook aanleggen. 

 Ouders wachten op het schoolplein i.p.v. op de openbare weg. 
 
Verslag van de avond wordt gecommuniceerd richting de ouders.  
Ook het Kinderlighthouseteam wordt betrokken om ouders bewust te maken van de 
veranderingen.  
Het plan van de politieagent wordt nog per mail verzonden aan de MR.  
De maatregelen vinden plaats door gemeente en politie. Het wachten op het plein en de 
activiteiten van het Kinderlighthouse worden door de school opgepakt.  
In de nieuwsbrief terugkoppelen richting ouders. 
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6 Nieuwe schoolplein 

 
Het Kinderlighthouse team is de klassen rond geweest om input op te halen voor de 
verbetering van het schoolplein. Daar zijn diverse punten uitgekomen, waaronder:   
Voetballen …gras 
Volleyballen…verschillende sporten 
Kooi of hek dat de bal er niet overheen gaat 
Kleine plein speeltoestel 
Ook zijn er ideeën voorgesteld om geld in te zamelen en hebben ze ideeën over 
themadagen (buitenlesdag, sportdag, Engels leer dag) 
 
Op termijn moet er gekeken worden naar crowdfunding en financiën vanuit de provincie 
Een aanwezig raadslid gaat het een en ander na op dit gebied.  
Ook is het een idee om het ROC te betrekken, de opleiding ‘inrichting openbare ruimte’. Er is 
niet echt veel budget voor de schoolpleinen, maar er zijn veel creatieve oplossingen 
mogelijk.  
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7 Schoolplan 2019/2023/ Schoolgids/ Matrix 

 
Vragen/ opmerkingen bekijken en terugkoppelen richting Ellen. Voor de 28e. Voor 1 dec. 
klaar. 
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8 Werkplan MR 2019/2020  

 
Het werkplan is aangepast en goedgekeurd.  

 

9 Rondvraag 

 
nvt 
 

 

10 
 
 

Punten voor de volgende vergadering op 23 januari: 
RI&E 

 
Vergaderdata tot eind schooljaar:  
Do 23 januari 2020 
Do 12 maart 2020 
Do 14 mei 2020 
Do 25 juni 2020 
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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  
 

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. 
Aangepast en goedgekeurd 

Aukje, Karin 14 nov 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 sep 
 
 

14 nov 

Voorstel tot wijziging van de situatie/verkeersplan.  
Aukje heeft een conceptplan opgesteld. Dit plan wordt 
besproken met  de betrokken vader en vervolgens met 
Jacqueline, waarna het aan de gemeente voorgelegd 
kan worden.  
De politieagent moet statistieken geven en heeft al 
geteld. Plan wordt uitgewerkt met politie, gemeente en 
MR (Aukje) en de betrokken vader. 
Zouden ook in burger komen. Specificeren vragen. Het 
totaalplan gaan we op een gegeven moment 
communiceren. 
Ophaalmoment wordt wel vast als pilot ingevoerd. 
Voorstel is de leerlingen dit als project te laten 
oppakken. Via het leerlinglighthouse team.  
Contact met politie en gemeente om terug te koppelen. 
Ook vermelden in nieuwsbrief wat het resultaat van de 
bijeenkomst is. 

Aukje 
(overleg 
Jacqueline)/ 
Karin 
(contact 
Marion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thea & Erik 
Aukje & 
Ellen 

                                                                     

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) 19 sept. 
 

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 
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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 
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 

Monique/  
Thea 

25 mei 

16 25 mei 
 
 
 
 

14 nov 

Speeltoestellen/ plan en financiering schoolplein 
Momenteel staat er weinig maar kinderen vermaken zich 
goed. 
In voorjaar wellicht markt t.b.v. financiering plein 
Ideeën vergaren voor speeltoestellen (onderzoeken) 
Tzt benaderen opleiding ROC  
Check financieringsmogelijkheden 

Ellen/ MR  

17 t.z.t. Strategie plan GMR   

18 25 mei Schoolplan & schoolgids (incl. aanpassingen) echte 
deadline 1 okt.  
MR checkt voor 28 nov. 

(J) Thea 1 dec 

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 
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19 sep Invulling vacature vanuit lerarengeleding 
Afgerond. Sharon Ederveen is toegetreden tot de MR 

Thea Erik okt 

24 19 sep Uitkomsten van de onderwijs cafés zijn in de GMR 
behandeld en moeten teruggekoppeld worden richting 
de ouders en leerkrachten. 

Thea  

25 19 sep I.v.m. de introductieavond 30 okt wordt de verbinding 
gezocht met de activiteiten commissie en het Light 
House team.  
Presentatie wordt daarna voorbereid met tussentijdse 
vergadering. Communicatie vooraf is van belang. 

Karin Aukje  

26 14 nov Inventariseren training leerkrachten?  Sharon, 
Thea 

 

27 14 nov Gemeentelink over de verkeersveiligheid in de 
Gemeente Buren plaatsen in de nieuwsbrief 

Ellen, Linda  

28 14 nov Inventarisatie godsdienstles buiten schooluren om. Ellen, Linda  

29 14 nov Aanpassen communicatiebord MR. Linda  

30 14 nov Zijingang school check of deze ook voor binnenkomst 
gebruikt kan worden (naast gymzaal) 

Ellen  

31 14 nov TSO-tarieven zijn verhoogd. Wat komt ervoor terug en 
kan de kwaliteit gegarandeerd worden. Bespreken met 
Joke. 

Ellen  
 

32 14 nov GMR-notulen doorsturen  
verzonden 

Aukje nov 

 
 


