
Notulen MR KSU De Achtbaan  

12 maart 2020 

 Namens personeel  

De Achtbaan 

Namens de ouders Schoolleiding Gasten 

Aanwezig 

 

Maaike Niewenhuis 

Anouk Matser 

Tessa Vermoolen 

Iris Huurnink 

Remco Woen 
 

  

Afwezig  Betül Özkaya-Koçak   

 

Notulist: Anouk Matser 

Opening en agenda 

-  

Mededelingen 

- Helaas vallen er steeds meer OC leden af  

- Iris heeft bij schoolleiding aangegeven dat als we een groot tekort hebben aan 

leerkrachten wellicht een beroep gedaan kan worden op ouders die een dag vrij 

zijn.  

- Muzieklessen worden vanaf april opgepakt door een extern bureau 

Vaststellen notulen 15 januari 

- Geen bijzonderheden 

Ingekomen post 

- Er is een mail binnengekomen over de verdeling van de studiedagen. We brengen 

het onder de aandacht bij de schoolleiding. Advies om een duidelijke scheiding te 

maken tussen studiedagen en kind vrije dagen in communicatie naar ouders. 

- Er is een mail binnengekomen over de versobering van vieringen. We sturen deze 

mail door aan Marieke.  

Jaarplan 2019-2020 MR 

- Komt volgende week terug op de agenda 

Enquête ouderbijdrage 

- Remco heeft een voorstel gedaan over een enquête. Remco stuurt de opzet nog 

even rond.  Deze enquête volgende week bespreken met schoolleiding en daarna 

zo snel mogelijk eruit sturen.  

OT Didactisch Onderwijs   

- Nathalia geeft uitleg over het huiswerk en het OT Didactisch Handelen. Vorig jaar 

gestart met huiswerk beleid. Voornaamste doel is leren leren en leren plannen. 

Nathalia laat de opbouw zien. Zitten nu in de F3 fase: experimenteer fase. Komt 

geregeld terug in bouwvergaderingen om te evalueren.  

OT is druk bezig geweest met welk instructiemodel wij het meeste hanteren. 

Gekozen is voor het Directe Instructie Model. Nathalia laat de fases zien van het 

instructiemodel. Afgelopen studiedag heeft iemand vanuit De Betere Basisschool 

nog verdere informatie gegeven over het DIM model. We gaan dit als school 

zijnde verder uitbreiden zoals coöperatieve werkvormen en technieken van Teach 

like a Champion. En we gaan verder aan de slag met kwaliteitskaarten over de 

didactische hoofdvakken.  



 

 

MR cursus 28 januari – verslag Betül 

- Betul is helaas afwezig, wordt vervolgd.  

MR nieuwsbrief 

- Anouk maakt de eerste opzet, stuurt deze door naar Iris. Volgende week 

bespreken in MR+.  

Rondvraag 

Geen punten 

 
 

Actielijst 

 
 

Actiepunt/agenda MR Wie  Status  

Mailbox twee keer per week checken en ontvangstbevestiging 

sturen als er een email is.  

Maaike N.  doorlopend  

Nieuwsbrieven onderwerpen: 

maart: bezetting MR 2020-2021, ontwikkelteams Betere 

Basisschool, verbouwing, enquête ouderbijdrage. 12 maart 

nieuwsbrief bespreken en daarna verzenden.  

mei: 

 

Anouk, Betül 

 

Tessa, Iris 

 

MR cursus Remco of Betül 28 januari 

Afstemmen communicatie verbouwing met Marieke Iris 9 januari 

Jaarplan 2019-2020 vragen aan Marieke Iris 9 januari 

Voorstel ouderbijdrage conceptversie terugkoppeling aan 

Marieke 

Iris 9 januari 

Jaarplan  MR aanpassen conceptversie (Remco checkt de 

onderwerpen uit de statuten, Iris bespreekt de lijst met 

Marieke) 

Iris, Remco Voor MR 12 maart 

Enquête ouder bijdrage z.s.m. na MR 12 maart er uit   Eind maart / april 

Notulen op de website worden in PDF bestanden gezet  Kirsten, Maaike  z.s.m.  

 

 

 

 

Spaarlijst agendapunten komende MR vergaderingen  

Datum 

vergadering  

MR/MR+  Agendapunten  Notulen  

18 maart  MR + OT Kunst en Cultuur en Burgerschap (Marieke) 

Studiedagen 

Versobering van de vieringen 

Anouk 



Jaarplan  

Ouderenquete 

12 mei  MR OT Pedagogisch Handelen (Tessa) 

Verkiezingen MR schooljaar 2020 - 2021 

Remco 

18 mei  MR + Formatieplan + begroting 2020/2021 Tessa  

25 juni  MR Schooljaarplan en jaarkalender Maaike 

  

 

 


