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NOTULEN ter goedkeuring 

 

Medezeggenschapsraad KSU de Achtbaan 
 

30 september 2019 19.30-21.00 

 

 Namens personeel  

De Achtbaan 

Namens de ouders Schoolleiding 

Aanwezig 

 

Maaike Niewenhuis 

Tessa Vermoolen 

Anouk Matser 

Iris Huurnink 

Remco Woen 

Betül Özkaya-Koçak 

Marieke Mollier 

Afwezig    

 

 

Opening en agenda 

 

Mededelingen directie 

• De ouderbijdrage van €22,50 is eruit. Ouders hebben hierover een mail ontvangen 

van WIS collect. In januari worden de kosten voor het schoolreisje à €22,50 en het 

schoolkamp geïnd.  

• Schoencadeautjes (Sint) zijn besteld. 

• 9 oktober krijgen we vanuit de gemeente meer informatie over de verbouwing.  

 

Voorzitterschap MR 

In de vorige vergadering (18 september) was het nog niet duidelijk wie de rol van voorzitter 

op zich zou nemen. Vanwege meer afstand tijdens gesprekken met de schoolleiding gaven 

de leerkrachten aan de voorkeur aan de oudergeleding te geven. Daarnaast blijkt nu ook 

dat er vanuit taakbeleid geen uren meer voor zijn.  

Vanuit de oudergeleding geeft Remco aan liever door te willen gaan als voorzitter van de 

OC. Hierdoor zal de taak van voorzitter een gedeelde taak onder de oudergeleding worden. 

Iris zal formeel de voorzitter zijn en waar nodig zowel extern als intern contacten 

onderhouden en namens de MR woordvoerder zijn.   

 

Speerpunten vanuit MR  

In de eerste vergadering van dit schooljaar zijn de volgende speerpunten geformuleerd door 

de MR: 

• Beleid op ZIEN verder uitwerken / volgen: methode sociaal emotionele ontwikkeling 

van de kinderen.  

• Betere basisschool en de vier werkgroepen volgen. Ook willen we bekijken hoe het 

gesteld is met de werkdruk tijdens dit traject. We zullen in de loop van het jaar 
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personen die meer van de vier verschillende werkgroepen weten, uitnodigen voor 

meer uitleg en duiding.  

• Verbouwing van de school en de verkeerssituatie volgen dit gehele schooljaar.  

• We staan open voor speerpunten van uit de schoolleiding (om samen naar te kijken).  

 

Speerpunten aanvulling schoolleiding : 

• Onderzoeken (hoe) opzetten 3/4 HB groep. Wat zijn positieve en negatieve factoren? 

School wordt hierbij ondersteund door Novilo. Beleid wordt opgesteld door het 

Samenwerkingsverband. Zodra Marieke hierover meer te horen krijgt, zal ze de MR 

informeren.  

 

Ingekomen post 

Geen post van ouders. Wel een mail van de CNV: checklist MR. De punten zijn één voor één 

doorgenomen. Voor dit jaar blijkt er geen behoefte aan een basiscursus MR. Wellicht zouden 

we volgend schooljaar kunnen denken aan een verdiepende cursus.  

Vanuit de punten uit de checklist komen we op het medezeggenschapsstatuut/reglement: 

De GMR zal dit moeten vernieuwen of verlengen. Remco gaat hier achteraan.  

 

Vaststellen notulen 18 september 

Maaike past het stukje over Iris op bladzijde 2 nog aan. En zoals de voorgaande jaren zullen 

de notulen pas na goedkeuring van de MR gemaild en geplaatst worden. Hiermee komen we 

terug van de afspraak die op 18 september gemaakt was.  

 

ZIEN 

Vanuit de betere basisschool (verbetertraject CED) zijn er vier werkgroepen geformeerd. 

Werkgroep Pedagogisch zal in ieder geval het stukje over ZIEN oppakken. Hiermee zullen ze 

ergens in december starten.  

 

Rondvraag 

Geen vragen. 

 

Actielijst 

Actiepunten MR  

  

Actiepunt/agenda  Wie  Status  

Mailbox twee keer per week checken en ont-

vangstbevestiging sturen als er een email is.  

Maaike N.  doorlopend  
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Spaarlijst agendapunten komende MR vergaderingen  

  

Datum ver-

gadering  

MR/MR+  Agendapunten  Notulen  

30 september MR + Voorzitterschap MR / eerste punten schoolleiding. 

Speerpunten doornemen  

Betül  

4 november MR  Anouk   

13 november  MR +   Remco 

8 januari  MR  Tessa  

15 januari  MR + Evaluatie huiswerkbeleid Maaike  

12 maart  MR  Betül 

18 maart  MR +  Anouk 

12 mei  MR  Remco 

18 mei  MR + Formatieplan + begroting 2020/2021 Tessa  

25 juni  MR Schooljaarplan en jaarkalender Maaike 

  

 

Afspraken MR met schoolleiding  

  

Datum af-

spraak  

Afspraak  Gepland 

voor  

Status  

   .  

    

17-06-2019 Evaluatie huiswerkbeleid Jan/feb 2020  

 


