
 
 

 
Notulen MR donderdag 10 november 2022 

 
Aanwezig: Bas Warmerdam, Aukje de Kreek, Rike Nijhoff, Erik Stokkers, Jorien Elbertsen en 
Sharon van Westreenen 
 
Gast: Krista van Vreeswijk 
 
Notulist: Sharon van Westreenen  
 

 
1. Opening en vaststellen notulen 

 
Om 19.30 uur wordt de vergadering geopend door Aukje. 
Fijn dat Krista van Vreeswijk aanschuift om ons bij te praten over de (ver)nieuwbouw. 
 
2. Mededelingen 

 
• Tevredenheidsonderzoek Beatrixschool gaat plaatsvinden tussen 16 januari 2023 en 

3 februari 2023. Er komt een vragenlijst voor ouders en er vindt 1 dag op school 
plaats om de tevredenheid te peilen. 

 
3. Update (ver)nieuwbouw en vervangende huisvesting 
 

• Goed nieuws: we kunnen nu starten met de voorbereidingen om de school te 
verbouwen.  

• Het wordt vernieuwbouw. 
• Voorbereidingskrediet is toegekend door de gemeente. 
• Er komt een werkgroep om de verdere plannen uit te werken. 
• Ouders/verzorgers krijgen dit goede nieuws te horen op de algemene ouderavond op 

donderdag 17 november 2022. 

 
4. Ingekomen stukken: concept jaarplan 2022-2023 
 

• Het bespreken van het jaarplan verschuiven we naar de volgende mr vergadering.  

 
5. Algemene ouderavond  
 

• De algemene ouderavond is op donderdag 17 november 2022. 
• We hebben voor deze avond vier workshops geregeld: kameleongroep, argonauten, 

humanitas Rivierenland en The Leader In Me.  

 



19.00 - 19.15 
uur 

Inloop met koffie en thee 

19.15 - 19.45 
uur 

Opening en algemeen gedeelte: stukje vanuit de mr en update 
vernieuwbouw Jacqueline 

19.50 - 20.10 
uur 

Workshop ronde 1 

20.15 - 20.35 
uur 

Workshop ronde 2 

20.35 - 20.45 
uur 

Afsluiting met Kahoot Quiz  

 
• In mei 2023 plannen we alvast een datum voor de algemene ouderavond in 

het najaar van 2023.  

 
6. Rondvraag 

• Geen vragen.  

 
      Einde vergadering: 21.23 uur  
 

 



 

Actielijst 

 

Nr. Verg. 
datum 

Actie Verantw Gereed 

1 8-9-2022 Link MR cursus doorsturen naar MR leden en jaarplanning 
rondsturen 

Aukje 

 

2 8-9-2022 Contact opnemen met Jacqueline en Krist ivm (her)nieuwbouw 
en lekkage 

Aukje 

 

3 8-9-2022 Mail MR uitzoeken en alle leden van de MR eraan koppelen. leerkrachten 

 

4 8-9-2022 Sharon maakt opzet algemene ouderavond + uitnodiging voor 
Klasbord 

Sharon 

 

     

 


