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Het eerste deel van het nieuwe schooljaar zit er alweer op. De MR heeft de 
afgelopen weken weer een aantal MR-vergaderingen gehouden zowel met als 
zonder de schoolleiding. De MR is dit jaar gestart met drie leerkrachten, drie 
ouders en een meedenk-ouder vanuit de HB groepen.  

 
Onderwerpen die zijn besproken zijn de stand van zaken tav de HB groepen 
binnen de Achtbaan, huisvesting, roken op het schoolplein en communicatie vanuit 
de MR.  

 
HB groepen 

Vanaf dit jaar zijn de twee HB groepen ook gehuisvest in scholencluster Voorn. 
Na een roerig vorig jaar, is dit jaar een rustige start gemaakt. Samen met de 
schoolleiding houden we de vinger aan de pols tav alle ontwikkelingen. 

 
Huisvesting 
De gemeente is bezig om een plan te ontwikkelen voor een verbouwing van 
multifunctionele accommodatie Voorn, het pand waar de Achtbaan in gehuisvest 
is. Hiermee moeten de huidige knelpunten verholpen worden. Zodra de plannen 
meer concreet zijn zal vanuit de gemeente een bijeenkomst georganiseerd 
worden. Vanuit de MR denken we mee met de schoolleiding.  
 
Een rookvrij schoolplein 
Vanuit de landelijke overheid is aangegeven dat alle schoolpleinen in Nederland 
uiterlijk in 2020 rookvrij moeten zijn. Als MR vinden wij dat dit wel iets eerder zou 
mogen. Samen met de schoolleiding zijn we aan het onderzoeken wat een 
geschikt moment en een goede aanpak zou zijn. Wordt vervolgd… 
 
Communicatie vanuit de MR 
De MR vindt het belangrijk om goed contact te houden met alle ouders. We 
brengen daarom driemaal per jaar een nieuwsbrief uit. Ook kun je ons altijd 
aanspreken op het schoolplein of mailen. MR-vergaderingen zijn trouwens 
openbaar, dus je bent altijd welkom. Op de internetsite van de Achtbaan staat 
onder praktische info, downloads, de jaarkalender van De Achtbaan. Hierin vind 
je alle vergaderdata van de MR.  
 
Even voorstellen: Iris Huurnink 

  
Ik ben Iris Huurnink, moeder van Pieter (8) groep 5-6 HB en 
Maarten (6) groep 4A. Ik ben 38 jaar en getrouwd met Herco. 
Met mijn onderneming Samen advies & engineering geef ik, 
samen met mijn collega's, advies voor voornamelijk 
bouwkundige constructies. In de MR vertegenwoordig ik als 
meedenkouder voor de groepen 5-6 HB en 7-8 HB om zo de 
belangen te behartigen van deze nieuwe groep binnen de 
school, maar uiteraard kunnen ook de andere groepen bij mij 
terecht. 
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Net als iedere school kent De 

Achtbaan een Medezeggen- 

schapsraad (MR) waarin 

ouders/verzorgers en personeel 

belangrijke zaken met betrekking 

tot school bespreken. Afhankelijk 

van het onderwerp kan de MR 

een adviserende of instemmende 

rol hebben. Bovendien draagt de 

MR actief onderwerpen aan en 

treedt zij op als gespreks- partner 

voor de schoolleiding. 

 

Contact 
email: mr.deachtbaan@ksu-

utrecht.nl 

Tel: 06-26326299 (Dirk-Jan de 

Jong) 

 

Meer info 

(o.a. notulen en jaarverslag)  

Internetsite de Achtbaan (Pagina 

MR) 

http://www.ksu-deachtbaan.nl/praktische-info/vakantierooster/
mailto:mr.deachtbaan@ksu-utrecht.nl
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http://www.ksu-deachtbaan.nl/ouders/medezeggenschapsraad/

