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De MR is dit jaar gestart met drie leerkrachten, drie ouders en een meedenk-ouder vanuit 

de HB groepen. De afgelopen maanden hebben we weer een aantal MR-vergaderingen 

gehouden zowel met als zonder de schoolleiding. Hieronder een aantal belangrijke 

punten die we graag met jullie wilden delen.  

  

Onderwerpen die zijn besproken zijn onder andere: vragenlijst communicatie, de HB 

groepen binnen de Achtbaan, rookvrij schoolterrein, avondvierdaagse en het 

continurooster. 

 

Continurooster 

Sinds dit schooljaar werken we op school met het continurooster. De personeelsleden uit 

de MR hebben aan het team gevraagd wat zij hier voor pluspunten en aandachtspunten 

in zien voor de organisatie. De grootste pluspunten zijn: meer tijd na schooltijd voor 

nakijkwerk/lesvoorbereiding en een rustigere overgang na de middagpauzes.  

De voornaamste aandachtspunten: leerkrachten zien elkaar weinig tijdens werktijd en de 

pauzes zijn net iets te lang voor de kinderen. Als oplossing hebben we een 

koffiekwartiertje ingelast tussen half drie en drie uur. Zo kunnen leerkrachten met elkaar 

even bijpraten na de werkdag. De bel gaat elke dag om 10.10 uur en 12.25 uur. De 

pauze is daardoor wat korter en de kinderen zijn op tijd terug in de klas. De ervaringen 

tot nu toe zijn positief. We gaan hier dan ook mee door. Bij het volgende 

evaluatiemoment gaan we kijken of er nog meer interventies nodig zijn.  

 

 avondvierdaagse, continurooster 

 

 

HB groepen  

Inmiddels zijn we al weer een half jaar verder, zijn de klassen gevuld en is de HB-

afdeling goed geïntegreerd in de school. Zowel de leerlingen als de ouders hebben hun 

draai gevonden. We kunnen terug kijken op een goede overgang, met dank aan de inzet 

van het HB-team! 

 

Rookvrij schoolterrein 

Per 2020 zijn scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het MBO verplicht 

hun terreinen rookvrij te maken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen en 

jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Tevens beschermt 

een rookvrij schoolterrein hen ook tegen de schadelijke gevolgen van het 

meeroken.  

De MR en de schoolleiding hebben de gezamenlijke ambitie om het rookvrije 

schoolterrein voor aanvang van volgend schooljaar gerealiseerd te hebben. Hierbij 

blijft uw hulp en medewerking als ouder uiteraard onmisbaar.  

 

Avondvierdaagse 

Op dinsdag 19 juni t/m vrijdag 22 juni vindt de Avondvierdaagse plaats. De organisatie is dit jaar iets gewijzigd t.o.v. 

afgelopen jaren. Per klas worden er nu groepjes gemaakt van 4 kinderen die met een begeleider gaan lopen. Per 

avond kan dit een andere ouder zijn, zo kunnen meer ouders meedoen. Kinderen uit dezelfde klas kunnen nog steeds 

met elkaar samenlopen, een klas blijft als klas bij elkaar.  

De Medezeggenschapsraad  

 

Leden (vlnr)  
Betül Özkaya-Koçak,  
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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@ksuutrecht.nl  

Tel: 06-26326299 (Dirk-Jan de  

Jong)  

  

Meer info  

(o.a. notulen en jaarverslag)   

Internetsite de Achtbaan (Pagina  
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Tanja van Deursen (moeder van Ivo en Carmen) is op zoek naar ouders die kunnen helpen bij de organisatie. Dit zal 
niet zoveel tijd in beslag nemen. We zoeken vooral ouders die op de avonden van de Avondvierdaagse aanspreekpunt 
kunnen zijn voor vragen vanuit lopers van de Achtbaan.  

Dus lijkt het je leuk mee te helpen bij het organiseren van dit feestelijke wandelevenement? Neem dan contact op via 
tanjavandeursen1@gmail.com of spreek haar aan op het schoolplein.  

 

Vragenlijst communicatie  

Enige tijd geleden is er een vragenlijst opgesteld voor de ouders om aan te geven 

in hoeverre ze de informatievoorziening bekijken en welke digitale media ze 

wenselijk vinden. Intussen zijn alle ingevulde vragenlijsten binnen en zal de 

schoolleiding binnenkort met een conclusie komen. Wij hopen hiermee dat het doel 

voor het inzetten van verschillende media duidelijker wordt voor alle gebruikers.  

 


