
 

  
      

Start schooljaar 2019 – 2020 
 
We zijn dit jaar goed gestart met onze nieuwe schoolleider Marieke Molier. Er zijn al 
enkele MR vergaderingen geweest dit schooljaar. De notulen kunt u altijd terugvinden op 
de Achtbaan website (https://www.ksu-deachtbaan.nl/ouders/medezeggenschapsraad/). 
 
Het MR team bestaat uit zes leden, te weten drie leerkrachten vanuit de 
personeelsgeleding en drie ouders om alle Achtbaan ouders te vertegenwoordigen.  
Dit jaar hebben enkele nieuwe mensen zitting genomen in de MR, te weten Remco Woen 
als lid vanuit de oudergeleding. Remco heeft twee kinderen op de Achtbaan en is ook lid 
van de Ouder Commissie. Iris Huurnink was al zogenaamd meeloop lid en is nu gekozen 
als vast MR lid vanuit de oudergeleding. Ook zij heeft twee kinderen op de Achtbaan.  
Vanuit de personeelsgeleding is Tessa Vermoolen, groep 4 leerkracht, bij de MR 
gekomen. 
 
 
De MR heeft voor dit schooljaar meerdere speerpunten vastgesteld: 

Het Achtbaan team zal het beleid op ZIEN dit schooljaar verder uitwerken. ZIEN is een     
methode om de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen beter te kunnen volgen. 
De MR volgt deze ontwikkeling op de voet. Wij vinden het uiteraard belangrijk dat niet 
alleen de cognitieve ontwikkeling van kinderen goed gevolgd wordt, maar dat ook de 
sociaal emotionele ontwikkeling van ieder individueel kind gevolgd wordt. De MR zal 
hierover meer berichten dit schooljaar.  

Het team volgt dit jaar het verbetertraject genaamd de Betere basisschool. Er zijn vanuit 
dit traject vier ontwikkelteams in het leven geroepen en de MR zal de vorderingen van 
deze ontwikkelteams goed blijven volgen. De vier teams (alle teamleden nemen zitting in 
een groep) zijn: Didactisch handelen, Pedagogisch handelen, Passend Onderwijs en 
Kunst, Cultuur & Burgerschap.  Uiteraard willen we als MR ook op de hoogte blijven van 
hoe het gesteld is met de werkdruk tijdens dit traject. We zullen in de loop van het jaar 
leerkrachten die meer van de vier verschillende werkgroepen weten, uitnodigen voor 
meer uitleg en duiding.  

Als schoolleider houdt Marieke u goed op de hoogte hoe het gaat met de verbouwing van 
de school en de verkeerssituatie rondom de school. Ook wij als MR zullen ons dit gehele 
schooljaar over de verbouwing en alle bijkomende zaken goed laten informeren.  

U kunt ons altijd mailen voor vragen en andere MR zaken.  
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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 gesprekspartner 
voor de schoolleiding.   

   
Contact  
email:  
mr.deachtbaan@ksu-utrecht.nl   
   
 
Meer info   
(o.a. notulen en jaarverslag)    
Internetsite de Achtbaan (Pagina 
MR)   
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