
Notulen MR KSU De Achtbaan  

19 november 2020 

 Namens personeel  
De Achtbaan 

Namens de 
ouders 

Schoolleiding Gasten 

Aanwezig 
 

Anne Marie Gussekloo 
Anouk Matser 
Tessa Vermoolen 

Iris Huurnink 
Remco Woen 
Wendy Kraan 

Marieke Molier  

Afwezig     
 

Opening en agenda 
- 

Mededelingen 

- 

Ingekomen post 

Een ouder heeft een mail gestuurd over het feit dat er woningen komen bij de Burg. 
Verderlaan en dat er daardoor wellicht meer verkeer gaat komen. Tessa zal deze mevrouw 
beantwoorden dat het contact met de gemeente loopt en dat wij deze zorg delen. Fijn dat ze 
het onder onze aandacht heeft gebracht.  

Notulen 19 september 

Deze notulen worden nog gemaild. Graag via de mail feedback geven.  

Budget Sinterklaas 

Afgelopen jaren was het Sinterklaasbudget voor de groepen 1 t/m 4 een klein schoencadeau 
van 1€ en een groot cadeau van 5€. Voor de groepen 5 t/m 8 is het Sinterklaasbudget een 
klassencadeau van 25€.  

Dit jaar is gekozen voor een klassencadeau van 50€ en een klein cadeau van 1€ voor de groepen 
5 t/m 8 om zo de verdeling van het Sinterklaasbudget iets meer gelijk te trekken. De MR vindt 
het geen probleem dat er iets meer budget gaat naar de onderbouw.  

Suggesties voor volgend jaar:  
Schoen zetten gr 1-8: strooigoed met klassencadeau van +- 25 euro (budget wordt bepaald door 
OC). Op de Sintviering (5/12) de onderbouw/middenbouw (gr 1-5) een kindcadeau van 5 euro 
en bovenbouw (gr 6-8) een surprise (eigen bijdrage 5 euro). 
 

Verbouwing: 

27 november oplevering fase 1.                                                                               
Oplevering fase 2 is op woensdag of donderdag voor de voorjaarsvakantie. Verhuisdatum 
staat gepland op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie. Dit is wel nog een discussiepunt want 
wat als de oplevering niet gehaald wordt? Moeizaam proces.  

 



Mededelingen vanuit directie: 

-Mayra is uitgevallen tot kerstvakantie ivm overlijden van haar vader. Is intern door 
medewerking van meerdere collega’s ingevuld.  

-Komende week gaat er een vacature uit voor de nieuwe kleutergroep die in januari start.                                                                                                                         
-Er ligt een leerling uit groep 8 helaas op sterven. Leerling heeft sinds groep 3 kanker. Dit 
heeft best een impact op school. Groep wordt hierin begeleid door een extern bureau.                                                                                                                     
-Enquête thuisonderwijs is rondgestuurd. Uitkomst komt volgende keer terug op 
vergadering. 

Schooltijden: 

Uit een enquête onder de leerkrachten blijkt dat we door nieuwe schooltijden tijd te kort 
komen voor lestijd. Na de verbouwing gaan we als proef de eerste pauze met een kwartier 
verminderen. Daarna 15 minuten eten en drinken. 

Kerstviering: 

Na overleg met GGD mag het kerstdiner niet op de manier uitgevoerd worden zoals we altijd 
hebben gedaan. Er wordt nu gedacht aan dat ieder kind zijn eigen ontbijt maakt. Joeri 
verzorgt een online kerstviering onder het ontbijt. Vanuit de MR is de vraag of er een 
mogelijkheid is om dit vanuit school te regelen zodat niet iedereen zijn eigen ontbijt hoeft te 
maken. Marieke kijkt wat de Jumbo hierin kan betekenen. Marieke en Remco hebben hier 
samen contact over. Vanuit de OC is er wellicht budget.  

Graag voor volgende jaar 2 nieuwe kerstbomen: Actie Remco 

Bezetting personeel / corona: 

Fenne is nog niet helemaal hersteld. Heleen vangt dit op. Janna start morgen weer.  

Schoolplan/Jaarverslag: 

Er is wat onduidelijkheid over de verschillende termen. Marieke zoekt dit uit. Het jaarplan 
staat maandag op de MT vergadering voor goedkeuring. Daarna mailt Marieke deze rond.  

Sociaal jaarverslag, zie schoolgids 

Andere schoolleiders maken deze niet. Remco haalt deze uit het jaarplan van de MR. 
 
Actielijst en spaarlijst bespreken 

Zie bijwerkte actielijst en spaarlijst. 

Rondvraag 

- 

Data komende MR vergaderingen 

Datum vergadering  Notulen 

19 november  Anouk 

28 januari  Wendy  



25 maart Tessa 

20 mei Anne Marie 

1 juli Remco 

 
 
Actiepunt/agenda MR Wie  Status  

Mailbox twee keer per week checken en 
ontvangstbevestiging sturen als er een email is.  

Tessa  doorlopend  

MR Jaarplan bijwerken en updaten, dan naar Iris 
sturen 

Remco Lopende 

Jaarplan school rondsturen voor 1 december. 
Helderheid over termen jaarplan, schoolplan, 
jaarverslag.  

Marieke  Lopende 

Tessa beantwoordt mail over verkeersituatie Tessa  

Feedback geven op notulen van september allemaal  

Twee nieuwe kerstbomen aanschaffen voor 
volgend jaar 

Remco  

 
 
Spaarlijst agendapunten komende MR vergaderingen  

Datum 
vergadering  

Agendapunten  Ouders  Personeel  

28 Januari Begroting (materieel)  Advies  Advies  

 Schoolondersteuningsprofiel  Advies Advies 

 Enquête thuisonderwijs Ter 
kennisname 

Ter 
kennisname 

25 Maart Inzet werkdruk gelden   

20 Mei Vakantierooster en onderwijstijd Instemming Advies 

 Begroting (formatie) Advies Advies 

 Formatieplan  Advies  Instemming  

 Taakbeleid Advies Instemming 

 Indeling klassen/medewerkers  Informatief  Informatief  

 1 Juli Jaarverslag MR  Procedure MR  Procedure MR  



 Vaststellen MR-functies en vergaderdata 
komend schooljaar 

Procedure MR  Procedure MR  

 Schoolgids  Instemming  Instemming  

 Jaarplan school  Instemming Instemming  

 Speerpunten schoolbeleid komend 
schooljaar 

Ter 
kennisname 

Ter 
kennisname 

 Evaluatie afgelopen schooljaar n.v.t. n.v.t. 

 Verkiezingen personeelsgeleding MR 
(indien van toepassing) 

n.v.t. n.v.t. 

 Verkiezingen oudergeleding MR (indien 
van toepassing) 

n.v.t. n.v.t. 

    

    

 

 


