
Notulen MR KSU De Achtbaan  
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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 

Marieke Molier  

Afwezig     
 

Opening en agenda 

 

Mededelingen 

-  

Ingekomen post 

Tessa neemt de MR mail/ingekomen post over van Maaike. 

Notulen 27 mei  

Er waren wat aanpassingen die zullen worden verwerkt in de notulen van 27 mei. Tessa 
neemt de taak over van Maaike en zorgt dat de notulen gestuurd worden naar Kirsten, 
zodat zij ze kan plaatsen op de website. 

Update Corona 

Nu de kinderen in 2 shiften naar school gaan, is het een stuk rustiger in en om de school. 
Het maakt ook een verschil in de verkeersdrukte rondom de school. Er wordt besproken 
of we dit voort blijven zetten in het nieuwe schooljaar. We wachten het protocol af van 
de PO raad. 

Veranderlijk deel schoolgids 

Opmerkingen besproken en aangepast van het veranderlijke deel van de schoolgids. Het 
vaste deel van de schoolgids wordt nog doorgelezen door Iris en goedgekeurd. 

Jaarplan 

Het plan wat er nu ligt is een grove opzet voor de definitieve versie. Deze wordt aan het 
begin van het schooljaar nog doorgenomen en afgemaakt door het MT. De MR heeft nu 
feedback gegeven op de opzet van het plan. In september zal dit punt terugkomen op de 
agenda van de MR. 

Jaarkalender 

Geen aanvullingen 

Werkdrukgelden 

Het personeel is tot een overeenstemming gekomen voor de besteding van de 
werkdrukgelden. 

Jaarverslag MR 2019-2020 

Wordt vervolgd 

  



Ingebracht punt door Remco; Schoolreis 

Dit schooljaar kon de schoolreis niet doorgaan ivm corona. De vraag is willen we een 
extra schoolreis plannen als compensatie? Er wordt een enquête naar ouders uitgezet om 
te peilen of hier draagvlak voor is inclusief de extra kosten die dit met zich meebrengt. 

Rondvraag 

Iris: Hoe draait school zonder hulpouders in de school? De hulpouders worden zeker 
gemist, maar het is even niet anders.  

Evaluatie en afsluiting 

Betül verlaat de MR en ontvangt van Marieke een presentje. Iris en Remco ontvangen 
een presentje als dank voor de inzet van afgelopen jaar. 

 

Actielijst 

 
 

Actiepunt/agenda MR Wie  Status  

Mailbox twee keer per week checken en ontvangstbevestiging 
sturen als er een email is.  

Tessa  doorlopend  

Nieuwsbrieven onderwerpen: 

Mei: 

 

Tessa, Betül 

 

Notulen op de website worden in pdf-bestanden gezet  Kirsten, Tessa  z.s.m.  

Uitslag MR-verkiezingen openbaar maken Anouk, Maaike of Tessa 
via Parnassis - Iris levert 
tekst aan 

7-jul 

Jaarplan ontvangen van Marieke en doorlezen (zie spaarlijst) 

 

MR + Marieke September 2020 

 
 
 
 
Spaarlijst agendapunten komende MR vergaderingen  

Datum 
vergadering  

MR/MR+  Agendapunten  Notulen  

September 2020 

 

 OT Pedagogisch Handelen (Tessa)  

September 2020  Jaarplan MR aanpassen conceptversie (Remco checkt de 
onderwerpen uit de statuten, Iris bespreekt de lijst met 
Marieke) 

 

  

 

 


