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NOTULEN 

 

Medezeggenschapsraad KSU de Achtbaan 
 

4 november 2019 19.30-21.00 

 

 Namens personeel  

De Achtbaan 

Namens de ouders Schoolleiding 

Aanwezig 

 

Maaike Niewenhuis 

Anouk Matser 

Iris Huurnink 

Remco Woen 

Betül Özkaya-Koçak 

 

Afwezig Tessa Vermolen   

 

 

Opening en agenda 

- 

Vaststellen notulen 30 september 

geen bijzonderheden.  

Ingekomen post 

- Remco gaat naar de raadsinformatie bijeenkomst, 12 november 

Nieuwsbrieven MR 

Onderwerpen en wie schrift de nieuwsbrief: onderwerpen kunnen in de loop van het jaar 

nog aangevuld worden.  

november : verbouwing, verkeersveiligheid, speerpunten (zie notulen 30 sept)   : Maaike en 

Remco 

februari: bezetting MR 2020-2021, ontwikkelteams: Anouk en Betul 

mei: Tessa en Iris 

 

Handhaving parkeren gemeente Utrecht 

Marieke zit volgende week met de gemeente en de Boomgaard. We worden op de MR+ 

bijgepraat.  

Verkeersveiligheid 

Er heeft zich een vader aangemeld voor een eventuele commissie.  

Verbouwing update  

Er wordt net voor de kerstvakantie verhuisd. Kinderen van de bovenbouw helpen hierbij. Er 

kan geen verhuisdag ingeroosterd worden omdat er nu wordt gestaakt. Noodlokalen loopt 

op schema. Aan de leerkrachten is gevraagd (gr 3 en 5) een dag te werken in de vakantie 

en deze dag wordt gecompenseerd. Volgende week in MR+ checken bij Marieke.  
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Voorbespreken  bezoek Jansje 

- zijn er “off iciële” beslismomenten op het gebied van f inanc iële onderwerpen? 

- hoe komen de budgetten voor scholen tot stand? 

We inventariseren vragen en deze worden gemaild naar Maaike en Anouk. Zij zullen Jansje 

een mail sturen met de vragen.  

 

Presentatie begroting OC 

Toelichting gekregen op de OC begroting 

ouderbijdrage: bevoegd gezag moet met voorstel komen met onderbouwing en dan kijken 

of er draagvlak is. Goedkeuring is 60 % minstens twee van elke geleding. OC heeft hierin 

geen off iciële rol.  

Statuten MR zijn verlopen. Zijn waarschijnlijk automatisch verlengd. GMR weet hier ook niks 

van. Remco neemt dit op met Gerhard.  

Rondvraag 

Is er al meer bekend over een groep 3/4 HB? 

Volgende week aan Marieke vragen. 

 

Actielijst 

Actiepunten MR  

  

Actiepunt/agenda  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  

februari: bezetting MR 2020-2021, 

ontwikkelteams 

mei: 

 

 

Maaike, Remco 

 

Anouk, Betul 

 

Tessa, Iris 
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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 Maaike  

12 maart  MR  Betül 

18 maart  MR +  Anouk 

12 mei  MR  Remco 

18 mei  MR + Formatieplan + begroting 2020/2021 Tessa  

25 juni  MR Schooljaarplan en jaarkalender Maaike 

  

 

Afspraken MR met schoolleiding  

  

Datum 

afspraak  

Afspraak  Gepland 

voor  

Status  

   .  

    

17-06-2019 Evaluatie huiswerkbeleid Jan/feb 2020  

 


