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Vers van de pers: tweede MR-nieuwsbrief 2016-2017 

 
Zoals je van ons gewend bent, hierbij weer een nieuwsbrief met de highlights uit 
de MR. 

 
Gezonde voeding 
De schoolleiding heeft eind vorig jaar een nieuw aangescherpt voedingsbeleid 
geformuleerd. In februari is het plan in de MR besproken. Wij hebben de 
schoolleiding onder andere gevraagd om in de communicatie naar de ouders op 
een positieve manier aandacht te besteden aan gezonde voeding. Was het je ook 
opgevallen dat de wenslijstjes voor het paasontbijt een ‘healthy make-over’ hebben 
gehad? 
 
Leonardo 

De verbeteracties voor de drie Leonardogroepen, gehuisvest in basisschool De 
Binnentuin (Vleuterweide) hebben tot nog toe niet het gewenste resultaat 
gehad. Dit heeft ertoe geleid dat de Katholieke Scholen Stichting Utrecht 
(KSU) besloten heeft om de Leonardogroepen na de zomervakantie te 
huisvesten aan de Akkrumerraklaan. Op 29 maart heeft het KSU-bestuur de 
Leonardo-ouders geïnformeerd op een speciale ouderavond. Alle Achtbaan-
ouders hebben ook een brief gekregen. De MR heeft een aantal mijlpalen 
afgesproken met de leiding van de Achtbaan. Doel is de integratie van de 
Leonardo-leerlingen soepel te laten verlopen en hen een warm welkom te 
geven. Als MR willen we de ontwikkelingen kritisch en constructief volgen. 
 
Samenstelling MR 
Voor Esther Splinter was haar rol als coördinator van de Leonardo-afdeling lastig 
te combineren met het MR-lidmaatschap. Daarom heeft zij besloten de MR te 
verlaten. Haar zetel is overgenomen door Anouk Matser, IB-leerkracht op locatie 
Akkrumeraklaan.  
 
Andere punten 

 Het beleid voor sociaal-emotionele ontwikkeling (incl. pestbeleid) is al 
weer ruim drie jaar oud. De MR heeft de schoolleiding verzocht om de 
inhoud op relevantie te bezien en op te frissen. 

 Een delegatie van de MR heeft een gesprek gehad met de 
verantwoordelijke clusterdirecteur over de financiële situatie van de 
Achtbaan. Alhoewel er geen directe redenen tot zorgen zijn, was de 
gezamenlijke conclusie dat de transparantie van de informatie-
voorziening beter kon. Hiermee krijgt de schoolleiding meer grip op het 
budgettaire kader. 

 In 2017-2018 gaat de Achtbaan over op een continurooster. Vanuit de 
MR denken we met de schoolleiding over de details van de invulling. 

 
Oproep: kandidaten voor de MR 2017/2018! 
Ook dit jaar worden er MR-verkiezingen georganiseerd. Er komt een ouderzetel 
vrij. Ouders en verzorgers kunnen stemmen op de ouders die zich 
kandidaatstellen voor de MR. Als je ook deel wilt uitmaken van de MR, dan is dit 
je kans! Wilt je meer weten? Neem dan contact op met Wilco, onze voorzitter. 
 
Communicatie vanuit de MR 
De MR vindt het belangrijk om goed contact te houden met alle ouders. We 
brengen daarom driemaal per jaar een nieuwsbrief uit. Ook kun je ons altijd 
aanspreken op het schoolplein of mailen. MR-vergaderingen zijn trouwens 
openbaar, dus je bent altijd welkom. Laat het van tevoren even weten als je wilt 
langskomen De jaarkalender van De Achtbaan vind je op de internetsite van de 
Achtbaan onder praktische info, downloads. Hierin vind je alle vergaderdata van 
de MR.  
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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 gespreks- 

partner voor de schoolleiding. 

 

Contact 
email: mr.deachtbaan@ksu-

utrecht.nl 

Tel: 06-30037443 (Wilco Bins) 

 

Meer info 

(o.a. notulen en jaarverslag)  
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