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Verslag MR-vergadering dinsdag 10 november 2015
Schoolplan
Elke vier jaar wordt er een schoolplan ontwikkeld. Hierin staat de huidige situatie op de
Reigerlaan beschreven en wordt een visie uiteengezet voor het beleid van de komende
jaren. Hieruit worden doelen geformuleerd en hoe deze bereikt kunnen worden. Deze
acties worden voor de komende vier jaren vastgesteld en komen terug in de planning van
de komende vier schooljaren (2016-2020).
Tijdens de studiedagen in Giethoorn in oktober is hard gewerkt aan het creëren van een
visie die gedragen wordt door het hele team. Daarna heeft de MR een sessie gehouden
om aanvullende input voor het schoolplan te leveren.
In de MR-vergadering van 10 november is het concept schoolplan besproken. De uitkomst
van de studiedagen in Giethoorn en de input vanuit de MR is duidelijk herkenbaar in het
schoolplan, maar een paar punten komen wat minder naar voren dan verwacht. Verder is
er kritiek op de overzichtelijkheid van de doelen en acties. Deze feedback wordt
meegenomen in een nieuwe versie van het schoolplan.
Kort is ingegaan op de ontwikkelingen van SPIL voor het komende schooljaar. Het traject
daarvoor loopt. Ouders geven aan hier ook een stem in te willen hebben.
Evaluatie busvervoer
Over het algemeen beginnen de lessen op tijd. De logistiek van het busvervoer is
doorgaans goed. Aandachtspunten: de middagpauze is voor de jongsten qua etenstijd erg
kort en ook voor de leerkrachten is hun pauze na het eten met de kinderen vaak te kort.
De bussen komen in de middag vaak vroeger terug dan 15.15. Als dit structureel gebeurt,
kan er misschien wat meer lucht gegeven worden in de lunchpauze.
De busdienst kost de leerkrachten veel tijd. De werkdruk is daardoor hoog.
Met name bij de eerste drie bussen kost het veel tijd de kinderen de gordel om te doen (er
zijn soms gordels die niet makkelijk gaan). Daar moeten de andere bussen op wachten.
Voorstel is om voor laatkomers een aantal rijen voor in de bus leeg te houden om tijd te
besparen.
Activiteitencommissie
Er is een begin gemaakt met een activeitencommissie. Er zijn drie ouders die zich hier
voor in willen zetten. Bekeken wordt hoe er een goede afstemming gemaakt kan worden
tussen de activiteitencommissie en de MR.
Afscheid MR collega’s
Om diverse redenen hebben Hans Nieuwkerk (leerkracht) en Irma Beekmans (ouder) hun
MR-lidmaatschap stopgezet. Zij hebben beiden een belangrijke en invloedrijke rol gehad
in de afgelopen jaren. Hun bijdrage zal gemist worden en we willen hen ontzettend
bedanken voor hun inzet.
Omvang MR
Er wordt besloten om het aantal MR-leden terug te brengen van 10 naar 8. Naar
verhouding van het aantal leerlingen is een MR van 10 personen relatief groot. Een aantal
andere SALTO scholen met een vergelijkbare omvang hebben ook een MR bestaande uit

8 leden. Tevens is de MR van mening dat een kleinere MR niet ten koste hoeft te gaan
van de kwaliteit. Een laatste reden is dat we met een kleiner team de effectiviteit van de
MR kunnen vergroten.
De volgende MR-vergadering is op dinsdag 8 december.

