
 

  
 

Beste ouders, 

 

Zoals beloofd hierbij de eerste update van vragen die zijn binnengekomen op de MR 
email.  
 
Met hartelijke groeten, 
De OMR 
Iris Huurnink, Remco Woen en Wendy Kraan. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Vraag: 
De opening voelt overhaast en we maken ons zorgen om besmettingen. Sterker nog, 
het voelt nogal overhaast om nu nog twee weken open te gaan.  
Antwoord: 
We begrijpen deze zorg, maar zijn gebonden aan de regels van de regering. We volgen 
de richtlijnen van de KSU en zij die van de regering.  
 
 
Vraag: 
Thuisscholing bevalt verassend goed. Het zou mooi zijn een aantal dagen thuisscholing 
te behouden  
Antwoord: 
Goed te horen dat het jullie zo goed bevallen is. Maar wij volgen hierin ook de richtlijnen 
van de KSU en zij die van de regering.  
 
 
Vraag: 
Ik maak mij ernstig zorgen om het opofferen van de rechtsstaat, samenleving en 
scholing van de jeugd ten faveure van coronamaatregelen. Mijn vraag: gegeven dat 
regels strenger blijven worden, in hoeverre moet de school mee gaan met de 
toekomstige adviezen en verplichtingen van de overheid? Van welke denkbeeldige 
maatregel kunnen jullie nu al zeggen, dit zullen we nooit doen?  
Antwoord: 
Het is bekend dat er over dit onderwerp verschillende principes zijn binnen de 
maatschappij. Als school hebben we echter geen vrije keuze hierin. We zullen zoveel 
mogelijk de regels van het RIVM/ kabinet volgen maar bij iedere aanpassing van de 
regels, is er natuurlijk overleg tussen bestuur/ school en MR om zo af te stemmen hoe 
we dat het beste kunnen op “De Achtbaan”. 
 
 
Vraag: 
Jullie hebben als school heel veel op je bordje. En dan komt er volgende week ook nog 
10 tot 20 cm sneeuw. Ik maak me daar zorgen over. Hoe gaan jullie dat doen met de 
ramen open en natte kinderen van sneeuwballengevechten? In de pauzes en tijdens de 
les. 
Antwoord: 
 Uiteraard kijken er naar weersomstandigheden. Er wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de plekken van de kinderen. We moeten ventileren maar wel dat het 
goed te doen blijft in de klassen. En de verwarming zal wat hoger gezet worden. 
 
 
 
 

De Medezeggenschapsraad  
Leden  
Wendy Kraan,   

Remco Woen,   
Iris Huurnink (voorzitter),    
Anouk Matser,    
Anne Marie Gussekloo 
Tessa Vermoolen  

   
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 gesprekspartner 

voor de schoolleiding.   

   
Contact  
email:  

mr.deachtbaan@ksu-utrecht.nl   
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Vraag: 
Kan de school een onderzoekende houding aan nemen mbt de vraag in hoeverre het 
bekend is, welke (lange en korte termijn) gevolgen het thuisonderwijs (door ouders die 
hiervoor niet opgeleid zijn) met zich meebrengt? Waar nodig zien we ook graag dat de 
school het gesprek aan gaat met ouders, onderwijsexperts en de KSU-achterban. 
Antwoord: 
 Vanuit de KSU wordt een toets protocol geadviseerd waar de Achtbaan achter staan en 
zal volgen. N.a.v. van de resultaten van de toetsen zullen er acties volgen voor een 
eventueel opgelopen achterstanden, door subsidie in te zetten die is vrijgekomen door 
de regering.  
 
 
Vraag 
Kan de school een onderzoekende houding aan nemen in hoeverre om inzicht te krijgen 
in de kwaliteit van het huidige onderwijs (en het is niet ondenkbaar dat we opnieuw 
getroffen worden door een derde COVID-19 golf en lockdown)? 
Waar nodig zien we ook graag dat de school het gesprek aan gaat met ouders, 
onderwijsexperts en de KSU-achterban.  
Antwoord:  
Ook hier geldt dat vanuit de KSU wordt een toets protocol geadviseerd waar de 
Achtbaan zich aan houdt en achter staat. N.a.v. van de resultaten van de toetsen zullen 
er acties volgen voor eventueel opgelopen achterstand, door een subsidie in te zetten 
die is vrijgekomen door de regering. Daarbij is de school ook bezig voor het geval als er 
een derde lockdown komt om de kwaliteit van het onderwijs van het onderwijs nog 
verder te verbeteren. 
 

 


