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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 Roel Scholman 
Johan Beurze 

Afwezig     
 

Opening en agenda 

 

Mededelingen 

-  

Ingekomen post 

1 email over de MR-verkiezingen waarin een ouder aangaf interesse te hebben om mee 
te doen aan de MR-verkiezingen. 

 

Update Corona 

Over het algemeen gaat het goed op de school, de nieuwe regels rond zaken zoals 
ophalen en brengen gaan goed. Er wordt nu gewacht op richtlijnen van de PO over de 
volledige opening vanaf 8 juni. De verwachting is dat er weinig nieuwe regels of 
richtlijnen zullen zijn. Wat wel zou kunnen is dat er veranderingen kunnen komen mbt de 
lestijden. 

Er wordt eind van de week gecommuniceerd hoe de musical plaats zal vinden. De 
kinderen oefenen buiten het zingen. 

Het idee van de overnachting van groep 8 op school is onzeker vanwege vragen mbt de 
verzekering. 

 

OT Kunst en Cultuur en Burgerschap 

Deze vergadering zijn Roel Scholman en Johan Beurze aanwezig om iets te vertellen over 
de OT Kunst en Cultuur en Burgerschap. Roel en Johan hebben een PowerPoint laten zien 
die ze naar de MR zullen opsturen. 

Voornaamste doel is om een Kindermedezeggingsraad (KMR) op te zetten. Dit idee is 
door alle individuele leden van de MR met enthousiasme ontvangen. Volgend jaar moet 
de KMR worden opgezet. 

Vanwege de Corona is er weinig voortgang, maar dit zal weer opgepakt worden zodra het 
kan. 

  

 

 

 



OT Pedagogisch handelen (Korte toelichting) 

Het protocol is herschreven. Het uitgangspunt is dat een professional de 
basisvaardigheden al beheerst en toepast. Men kan er bijvoorbeeld van uitgaan dat 
iedereen weet dat je een kind niet mag slaan, dus dit hoeft niet in het protocol te staan. 

De uitprobeerfase is voorbij, de volgende fase is de evaluatie en de aanpassing. 

Ook hier is er vanwege de Corona weinig voortgang, maar ook dit zal weer opgepakt 
worden zodra het kan. 

 

Formatie / formatiebegroting 

Er is een PowerPoint gedeeld met de plannen 

Een discussie punt was de inzet van werkdrukgelden/ambulante dagen. Dit onderwerp 
zal de komende week worden besproken met de leraren. De personeelsgeleding van de 
MR zal hierbij betrokken worden.  

 

Jaarplanning  

De schoolfotograaf, schoolreizen en het Achtbaan festival gaan dit jaar niet door 
vanwege Corona. 

Voor groep 7 zal een oplossing worden gezocht voor het missen van de Efteling. Het idee 
is dat ze volgend jaar als groep 8 alsnog naar de Efteling gaan. 

De school is gesloten voor niet leraren en niet leerlingen. Dus zo ook voor de 
schoolfotograaf. Ook voor de schoolfotograaf zal naar een oplossing worden gezocht. Een 
mogelijkheid om als leraren klassenfoto’s te maken. 

Voor het Achtbaan festival zal geen alternatief worden gezocht. Het geld dat was 
gereserveerd voor dit jaar blijft in kas en gaat over naar volgend jaar. 

 

Jaarkalender 

Jaarkalender was erg complex om te maken, maar is toch gelukt. Er is weinig ruimte om 
te schuiven met dagen. 

De kindvrije dagen hebben te maken met de verhuizing. 

 

Ouderbijdrage volgend schooljaar resultaten enquête 

De uitslag is besproken: 
• In totaal hebben we 184 reacties ontvangen 
• Een meerderheid is tevreden met het huidige aanbod. 
• Een meerderheid staat ook open voor een verhoging van de Vrijwillige Ouder 

Bijdrage naar eenzelfde vast bedrag voor iedereen. 
• Een meerderheid staat ook open voor een verhoging van de Vrijwillige Ouder 

Bijdrage naar eenzelfde vast bedrag voor iedereen 
• Er is een voorkeur voor meer cultuur gerelateerde onderwerpen zoals 

museumbezoek voor de besteding van de verhoging. 



• Ook zijn veel specifieke ideeën geopperd, waaronder: Castellum, Klimbos, Prinses 
Christina concours, natuureducatie, verkeer. 

• Tenslotte blijkt uit specifieke feedback dat er meer behoefte is aan transparantie 
over de besteding van de VOB.  

De uitkomst is helder genoeg om een plan te maken voor de komende jaar/jaren. 
Ook zullen er geen gesprekken worden gepland met ouders, aangezien de uitkomst 
helder genoeg is. Wel zullen de e-mailadressen worden bewaard om volgend jaar te 
kunnen evalueren. 
Er zal een samenvatting maken die gedeeld kan worden met de ouders. 

 

Notulen 22 april  

Er waren wat aanpassingen die zullen worden verwerkt in de notulen van 22 april. 

 

MR-verkiezingen, uitnodiging sturen voor aanmelding 

Er komt 1 plek vrij binnen de oudergeleding. Hiervoor zal een herinnering uitgaan naar 
de ouders. 

Er komen 2 plekken vrij binnen de lerarengeleding. Normaal wordt hiervoor vanuit de 
lerarengroep iemand aangewezen. 

 

Rondvraag 

Geen vragen 
 

 
 
  



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: 

Mei: 

 

Tessa, Betül 

 

Enquête ouderbijdrage z.s.m. na MR 12 maart er uit   April 

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

Afstemming bijwonen overleggen formatiebegroting Anouk, Maaike en Tessa 28-mei 

Communicatie enquête ouderbijdrage opstellen Remco Woen 1-jun 

Goedkeuring communicatie enquête Iedereen 3-jun 

Communicatie enquête ouderbijdrage versturen Anouk, Maaike of Tessa 
via Parnassis 

4-jun 

Versturen herinnering MR-verkiezingen Tessa via SS 5-jun 

Roel vragen voor enquête opstellen MR-verkiezingen Tessa 5-jun 

Concept jaarverslag Iris 17-jun 

Nieuwsbrief voorstellen kandidaten MR-verkiezingen n.t.b. 19-jun 

MR-verkiezingen starten via Parnassis Anouk, Maaike of Tessa 
via Parnassis 

29-jun 

MR-verkiezingen sluiting n.v.t. 5-jul 

Uitslag MR-verkiezingen naar kandidaten versturen Iris 6-jul 

Uitslag MR-verkiezingen openbaar maken Anouk, Maaike of Tessa 
via Parnassis - Iris levert 
tekst aan 

7-jul 

 
 
 
 
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 

Jaarplan  

Ouderenquête 

Anouk 



September 2020 

 

 OT Pedagogisch Handelen (Tessa) 

Verkiezingen MR-schooljaar 2020 - 2021 

 

September 2020  Jaarplan MR aanpassen conceptversie (Remco checkt de 
onderwerpen uit de statuten, Iris bespreekt de lijst met 
Marieke) 

 

25 juni  MR Schooljaarplan en jaarkalender Maaike 

  

 

 


