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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 

o Staking 30/1 en 31/1; Het is nog niet duidelijk of de gehele school dicht gaat. 

KSU overlegt nog met de andere Utrechtse besturen over het doorbetalen van de 

salarissen van de leerkrachten. Inmiddels is bekend dat de KSU het onderwijzend 

personeel steunt en dat de Achtbaan gaat staken. Marieke geeft nog aan dat wij 

de tekorten en de werkdruk vooral voelen als er leerkrachten uitvallen: er is geen 

vervanging te krijgen in de regio. Gelukkig vangen de Achtbaan collega’s het tot 

nu toe heel goed zelf op.  

Mededelingen 

Geen mededelingen 

Ingekomen post 

o Geen ingekomen post 

 Toelichting fases traject Betere Basisschool 

o Er zijn vier Ontwikkel Teams of OT’s gevormd: Passend Onderwijs, Kunst, Cultuur 

& Burgerschap, Pedagogisch Klimaat en Didactisch Klimaat. Er zijn door het jaar 

heen verschillende momenten/ fases die tijdens het traject door alle OT’s 

doorlopen worden.  

F1 De speerpunten zijn tijdens de eerste studiedag bepaald. Hieruit zijn de vier 

Ontwikkelteams geformeerd die allen bestaan uit leerkrachten uit diverse bouwen. 

F2 Beslismoment voor het hele team. Er wordt eerst in kleine groepjes en daarna 

plenair gestemd over eventuele alternatieven. Na een F2 moment gaat het hele 

team aan de slag met een in de vergadering aangenomen idee/ actie. 

F3 In de teamvergaderingen maar vooral tijdens bouwvergaderingen wordt er 

gekeken wat gaat goed, wat wil je nog bijstellen en waarom? (de punten uit de F2 

vergadering worden dus in de praktijk getoetst). 

F4 Eventuele extra punten bespreken en vaststellen. 

F5 Het staat vast en geldt voor een tijd van vier jaar.  

 

De OT’s staan in principe voor twee jaar vast. Leerkrachten mogen wel wisselen 

van team. Het team kunst, cultuur & burgerschap is een tijdelijk team. Als de 

punten die zij willen vastleggen klaar zijn dan komt er een ander aandachtsgebied 

waar zij zich mee bezig gaan houden.  

Alle OT’s zullen in de MR uitleggen wat zij dit jaar doen en waar ze voor staan.  

 12 maart OT Didactisch handelen (Nathalia) 

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

 12 mei OT Pedagogisch Handelen (Tessa) 

 

 



 

OT Passend Onderwijs   

o Anouk geeft uitleg over de Zorgkalender die het OT Passend Onderwijs aan het 

verbeteren is. Per maand kunnen de leerkrachten zien wat ze moeten doen op het 

gebied van zorg (wanneer toetsen, wanneer, rapporten, wanneer gesprekken etc.) 

Aan de zorgkalender worden kwaliteitskaarten gekoppeld die geopend kunnen 

worden. Vervolgens lezen alle collega’s exact welke stappen zij moeten doen, wat 

en waar zij iets moeten invullen etc. Het OT Passend Onderwijs maakt 

kwaliteitskaarten op diverse gebieden:  bijvoorbeeld, wat zijn de handelingen bij 

dyslexie, dyscalculie, wat moet je invullen in parnassys (het kind volg systeem), 

wat moet je doen als je cito toetsen aan het analyseren bent etc.  

Voorstel ouderbijdrage Marieke 

o Overleg over het verhogen van de ouderbijdrage. Ten eerste wordt er gesproken 

over het loskoppelen van de kosten van het schoolreisje van de vrijwillige 

ouderbijdrage. De kosten van het schoolreisje zijn 25 euro. Hier zijn de ouders 

van de MR het mee eens. Om de vrijwillige ouderbijdrage te verhogen willen de 

MR ouders een overzicht zien van eenmalige kosten en van jaarlijks terugkerende 

kosten. Marieke zal dit verder uitwerken en met dit overzicht zal er een enquête 

eind maart uitgaan (waarschijnlijk via Google Forms) zodat ouders kunnen 

aangeven met welke verhoging zij het eens zijn. 

Verkeerssituatie rondom de Achtbaan 

o Er is in december overleg geweest tussen de schoolleiders van de Boomgaard en 

van de Achtbaan en de Gemeente. Tijdens dit overleg is gebleken dat de scholen 

geen vrijwilligers/  ouders gaan leveren om eventueel de verkeersstromen in de 

ochtenden te regelen. Scholen willen dat de Gemeente deze rol op zich neemt. Er 

wordt nu een nieuwe verkeersadviseur vanuit de Gemeente aangesteld om te 

bekijken wat de mogelijkheden zijn vanuit de Gemeente. Er wordt dan gekeken 

wat de mogelijkheden zijn voor een kiss & ride, voor het afsluiten van de straat 

voor auto’s in de ochtend (door gemeente mensen) etc. Wordt vervolgd.  

o Er is ook gekeken naar de aanrij routes van groot verkeer tijdens de verbouwing. 

Hier is nog steeds veel onduidelijkheid over. De aannemer wilde eigenlijk het 

grasveld achter de gymzaal hiervoor gebruiken maar daar staat nu de Tijdelijke 

Huisvesting (THV) van zowel Boomgaard als de Achtbaan. De aannemer moet nu 

met een nieuwe aanrijroute komen. Wordt vervolgd.  

Communicatie rondom de verbouwing 

o De MR miste tijdens de afgelopen periode duidelijke informatie over de 

verbouwing, Hoe staan de zaken ervoor, waar gaat er verbouwd worden, welke 

klassen zijn naar de THV? Etc. Direct na onze feedback heeft Marieke op social 

schools een bericht gestuurd wat de MR waardeert.  

 

o 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, 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  

15 januari  MR + Evaluatie huiswerkbeleid 

OT Passend Onderwijs (Maaike en Anouk) 

Maaike  

12 maart  MR OT Didactisch Handelen (Nathalia)  

Werdrukgelden (muziekleerkracht)  

Bespreken Nieuwsbrief maart (enquête ouderbijdrage) 

Betül 

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

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 

  

 

 


