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 Namens personeel  

De Achtbaan 

Namens de ouders Schoolleiding Gasten 

Aanwezig 

 

Maaike Niewenhuis 

Anouk Matser 

Tessa Vermoolen 

Iris Huurnink 

Remco Woen 

Betül Özkaya-Koçak 

  

Afwezig     

 

 

Opening en agenda 

o Staking 30/1 en 31/1; Anouk stuurt vrijdag 9 januari een mail naar het team om 

te inventariseren wie er gaat staken. 

o Evaluatie huiswerkbeleid komt terug op de MR+ vergadering van 15 januari 

Mededelingen 

Geen mededelingen 

Vaststellen notulen 13 november 

o Punt Verkeersveiligheid op de agenda van de MR+ vergadering van 15 januari. 

Hoe is de huidige status?  

Ingekomen post 

o Mail: Uitnodiging MR cursus op 28 januari met als onderwerp financiën. Nadruk 

ligt op vertaling cijfers versus beleid en vice versa (Betül of Remco gaat). 

 Communicatie rondom de verbouwing 

o Kan er meer informatie komen over de planning van de verbouwing? Meer 

duidelijkheid richting ouders (plattegrond THV, fase-planning). Communicatie 

vanuit verleden herhalen.  

Jaarplan 2019-2020 MR 

o Jaarplan moet aangepast worden. Wie schrijft het (ver)nieuwde jaarplan? Anouk 

en Maaike maken een concept-versie. 

Jaarplan 2019-2020 school 

o Er is een schoolplan, deze is geldig tot eind schooljaar. Dit 4-jaren plan i.c.m de 

schoolgids is voldoende (wettelijk gezien). Er is behoefte aan een meer concreter, 

gedetailleerd plan om de ontwikkeling binnen de school te volgen. Is dit plan of 

planning aanwezig? Iris legt deze punten neer bij Marieke. 

Voorstel ouderbijdrage Marieke 

o Er zijn nog een heleboel vragen over het voorstel: 

- Wat is de onderbouwing voor 30 euro omhoog 

- Extra materialen ateliers; wat betekent dit concreet? 

- Buffer opbouwen OC, hoe? 

- Excursies worden waardevol bevonden 

- Moeite met deel 3, waar is het op gebaseerd?  



- Algemeen; de achterliggende gedachte is nog niet duidelijk genoeg 

- Mogelijkheid om draagvlak te creëren voor de verhoging van de ouderbijdrage is 

om ouders erbij te betrekken 

Iris legt deze punten neer bij Marieke 

Betere basisschool  

15 januari OT Passend Onderwijs (Anouk en Maaike) 

12 maart OT Didactisch handelen (Nathalia) 

18 maart MR+ OT Kunst en Cultuur en Burgerschap (Marieke) 

12 mei OT Pedagogisch Handelen (Tessa) 

Rondvraag 

Geen punten 

 

Actielijst 
 

Actiepunt/agenda MR Wie  Status  

Mailbox twee keer per week checken en ontvangstbevestiging 

sturen als er een email is.  

Maaike N.  doorlopend  

 

 

 

Nieuwsbrieven onderwerpen: 

 

november : verbouwing, verkeersveiligheid, speerpunten, 

introductie nieuwe leden 

februari: bezetting MR 2020-2021, ontwikkelteams 

mei: 

 

 

Maaike, Remco 

 

Anouk, Betül 

 

Tessa, Iris 

 

MR cursus Remco of Betül 28 januari 

Afstemmen communicatie verbouwing met Marieke Iris 9 januari 

Jaarplan 2019-2020 vragen aan Marieke Iris 9 januari 

Voorstel ouderbijdrage conceptversie terugkoppeling aan 

Marieke 

Iris 9 januari 

Jaarplan MR aanpassen concept-versie Maaike, Anouk 15 januari 

   

 

 

 

 



Spaarlijst agendapunten komende MR vergaderingen  

Datum 

vergadering  

MR/MR+  Agendapunten  Notulen  

30 september MR + Voorzitterschap MR / eerste punten schoolleiding. Speerpunten 

doornemen  

Betül  

4 november MR  Anouk   

13 november  MR +   Remco 

8 januari  MR  Tessa  

15 januari  MR + Evaluatie huiswerkbeleid 

OT Passend Onderwijs (Maaike en Anouk) 

Maaike  

12 maart  MR OT Didactisch Handelen (Nathalia)  Betül 

18 maart  MR + OT Kunst en Cultuur en Burgerschap (Marieke) Anouk 

12 mei  MR OT Pedagogisch Handelen (Tessa) Remco 

18 mei  MR + Formatieplan + begroting 2020/2021 Tessa  

25 juni  MR Schooljaarplan en jaarkalender Maaike 

  

 

 


