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Verslag MR-vergadering dinsdag 12 september 2017
Terugblik eerste schoolweken
Geert Simons is sinds de eerste dag van de zomervakantie de nieuwe directeur van de
school. Geert blikt terug op de eerste weken.
De Reigerlaan is een school waar veel kan. Leerkrachten en ouders staan open voor
vernieuwing. Het is hem opgevallen dat het onderwijs op een traditionele wijze gegeven
wordt. Dit heeft goede en minder goede kanten. Geert zou graag de goede kanten
behouden en de minder goede kanten aanpakken.
Vanuit een aantal ouders is aangegeven dat de communicatie van school richting ouders
beter zou moeten gaan. Dit komt later in de vergadering aan de orde.
Engelse les
Een werkgroep heeft een nieuwe methode voor Engels uitgezocht voor de bovenbouw. De
werkgroep is erg enthousiast over de nieuwe methode, die het leren van Engels koppelt
aan muziek. De werkgroep stelt voor om de methode voor alle groepen in te zetten, niet
alleen bij groep 7 en 8. Geert wil dit graag aan de ouders communiceren en aan de
ouders vragen hoe ze tegenover Engels voor alle groepen staan. Er zal in eerste instantie
een pilot starten, om de methode te testen.
Communicatie
De communicatie van school richting ouders/verzorgers kan verbeterd worden. We
bespreken een aantal mogelijkheden.
Geert zou graag een bericht uit doen naar ouders om deze uit te nodigen om mee te
denken over een communicatieplan.
Invulling middagpauze
Voor de middagpauze wordt gebruik gemaakt van betaalde vrijwilligers om te surveilleren
op het schoolplein. Deze vorm is nu een half jaar actief op de Reigerlaan en is gebaseerd
op de oude vorm van TSO van voor de verbouwing. Het is tijd om dit te evalueren.
Geert zal binnenkort met een voorstel komen hoe de middagpauze ingevuld en bekostigd
kan worden.
Mededelingen directie
- 5 Oktober is de kick-off van Salto Gezond in Beweging op SALTO-school de Startbaan.
Het doel van deze actie is om actief bij te dragen aan de bewustwording van leerlingen en
ouders ten aanzien van het belang van voldoende beweging en een gezonde levensstijl.
- Voor 5 oktober is ook de landelijke staking aangekondigd. De leerkrachten zijn vrij om te
kiezen of ze gaan staken of niet.
- Geert is voor een aantal weken ook nog directeur van Basisschool Cornelis Jetses. Daar
loopt de solicitatieprocedure.
De volgende vergadering is dinsdag 10 oktober om 20.00 uur.

