
Medezeggenschapsraad | Saltoschool Reigerlaan 
Humperdincklaan 4| 5654 PA  Eindhoven | T. 040 243 3949 
MR-totaal@bs-reigerlaan.nl | www.bs-reigerlaan.nl 

 

 
 
Verslag MR-vergadering dinsdag 20 september 2016 
 
Bouw 
Tijdens de zomervakantie is het hoogste punt van het gebouw bereikt. De bouw ligt nog 
steeds op schema.  
 
Personele bezetting 
Alle vervangingen voor de leerkrachten die met verlof zijn of binnenkort gaan, zijn 
geregeld. Er wordt gezorgd voor zoveel mogelijk continuïteit in de klas.  
 
Ontwikkeling SPIL 
Er zijn inmiddels goede afspraken gemaakt over de tijden en het gebruik van de ruimtes, 
etc. 
 
Ouderavond 
De ouderavond had een nieuwe opzet. Het was een groot succes. Het nadeel van de 
nieuwe opzet is dat ouders met meerdere kinderen in de onderbouw cq. bovenbouw 
moesten kiezen in welke groep ze aanwezig wilden zijn. Maar ouders hebben enthousiast 
gereageerd omdat er veel waardevolle informatie voor de ouders is gepresenteerd.  
 
Spelling 
Juf Nicky presenteert aan de MR-leden de nieuwe initiatieven om het spellingsniveau van 
de kinderen te verbeteren. Dit is opgezet naar aanleiding van de CITO-resultaten van de 
afgelopen jaren waaruit blijkt dat het gemiddelde niveau van spelling van de kinderen in 
meerdere jaargroepen onder het landelijke gemiddelde ligt.  
Er is op school onderzoek verricht op het gebied van spelling. Hieruit volgt het advies om 
schoolbreed nieuwe afspraken te maken. Dit is inmiddels gebeurd. Om een paar 
voorbeelden te noemen: 
- Alle leerkrachten voeren consequent dezelfde interventies uit.  
- Alle leerkrachten moeten op de hoogte zijn van de spellingregels die al aan bod zijn 
geweest en de regels die het volgend jaar worden aangeleerd 
- Veel herhalen is belangrijk; er wordt nu drie keer per week 30 minuten spellingles 
gegeven 
- Er wordt nu ook op spelling gelet bij de andere vakken 
 
Jaarplannen 2016/2017 
In het schoolplan (te vinden op de website van de school) staat voor ieder schooljaar 
benoemd welke onderwerpen in dat jaar aan bod zullen komen. De MR kijkt samen met 
Lia vooruit naar het komende jaar.  
- Na de herfstvakantie gaat de nieuwe dolfijnengroep (groep 5) van start 
- Dit schooljaar wordt een keuze gemaakt voor een nieuwe methode “Sociaal emotionele 
ontwikkeling” 
- Het ouderportaal is inmiddels ingevoerd. Er zal nog wat nieuwe functionaliteit worden 
toegevoegd, zoals het afmelden van de kinderen voor de BSO. 
- De leerlingenraad wordt in september gekozen. De MR zal de nieuwe leerlingenraad 
uitnodigen om zich aan elkaar voor te stellen en de leerlingenraad de kans te geven 
belangrijke punten te melden 
- De vakleerkracht gym verzorgd ook dit jaar op school een deel van de gymlessen 
- Er is een nieuwe protocol voedingsbeleid opgesteld, om er voor te zorgen dat de school 
een ‘gezonde school’ wordt.  
- De school heeft nu een mediacoach (Fons) 
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- Er zijn veel enthousiaste ouders die meehelpen op school. Waar nog aan gewerkt moet 
worden is het opzetten van een activiteitencommissie die door één of meerdere ouders 
wordt aangestuurd.  
 
 
De volgende MR-vergadering is op dinsdag 18 oktober 2016 om 20.00 uur op de 
Humperdincklaan. 


