
 
    

 

 

Het was dit schooljaar weer een bijzonder jaar. Vanwege Corona hebben we 

twee thuiswerkperiodes gekend. Eén in oktober en één vanaf eind december. Als 

MR hebben we 6 online vergaderingen gehad.  

 

 

In de afgelopen maanden hebben we aandacht besteed aan de volgende punten 

tijdens de MR vergaderingen: 

 

• We hebben de verbouwing goed gevolgd. In gedeeltes zijn we verhuisd 

en nu is het fijn om de school weer in één gebouw te hebben. Als ouder / 

verzorger bent u op de hoogte gehouden via Social Schools.  

• De school volgt het verbetertraject De Betere Basisschool. Door de 

verschillende voorzitters van de ontwikkelteams zijn we op de hoogte 

gehouden van de ontwikkelingen.  

• We zijn op de hoogte gehouden van het vernieuwde beleid van ZIEN 

(volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling). 

• De school heeft in mei een tweedaagse gehad waarbij ze als team 

hebben gewerkt aan een vernieuwde missie / visie traject. Schoolleiding 

heeft een korte terugkoppeling gegeven over deze dagen.  

• Als MR hebben we de inzet van het thuisonderwijs gevolgd en gekeken 

welke verbeterpunten hieruit naar voren kwamen.   

• Ook hebben we dit schooljaar extra aandacht besteed aan de 

vindbaarheid van de MR, zodat zorgen die spelen opgepakt kunnen 

worden. Hierdoor hopen we dat de MR een goede vertegenwoordiger kan 

zijn van de ouders en personeelsleden.  

 

Verder is de MR meegenomen in de formatie voor komend schooljaar en hoe de 

financiële middelen vanuit de NPO / werkdrukgelden worden ingezet. 

 

Voor komend schooljaar is besloten om een vergadercyclus in te stellen van 

ongeveer 9 vergaderingen. We zullen om de 4 tot 6 weken vergaderen waarbij de 

schoolleiding halverwege aansluit. We zullen ervoor moeten waken dat deze 

vergaderingen niet langer duren dan 1,5 uur.  

 

 

Mocht u vragen / opmerkingen hebben dan kunt u altijd een mail sturen naar  

mr.deachtbaan@ksu-utrecht.nl  
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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  
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(o.a. notulen en jaarverslag)   

Internetsite de Achtbaan (Pagina  
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