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DOEL VAN DE MR REIGERLAAN
 Meedenken en meebeslissen over het beleid binnen de door de wet gestelde

kaders: adviesrecht, informatierecht en instemmingsrecht
 Behartigen van het belang van de leerlingen, het onderwijzend personeel en de

ouders/verzorgers
 Bij beleidszaken gaat het om het algemeen belang, waarbij primair het belang van

de leerlingen voorop staat
 De MR vergadert 8-10 keer per jaar
 Gasten/toehoorders zijn welkom
 Zitting/deelname in GMR van stichting SALTO
Meer informatie over de MR Reigerlaan is te vinden op de website van de school:
http://www.bs-reigerlaan.nl/pagina/321372/De+MR
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SAMENSTELLING MR REIGERLAAN
2015-2016*)
5 leerkrachten (vanaf november 4 leerkrachten):


Hans Nieuwkerk (voorzitter, tot oktober 2015)



Jojanneke Panken



Maartje Charpentier



Vicky Verzeijlenberg



Ronald van Laar (vice-voorzitter)

5 ouders (vanaf november 4 ouders):

2016-2017
4 leerkrachten:


Jojanneke Panken



Maartje Charpentier



Vicky Verzeijlenberg



Ronald van Laar (vice-voorzitter)

4 ouders:



Irma Beekmans (tot oktober 2015)



Sjoerd Manschot (secretaris)



Sjoerd Manschot (secretaris)



Daan van Boxel (voorzitter)



Daan van Boxel (voorzitter, per november 2015)



Thijs Berden (penningmeester)



Thijs Berden (penningmeester)



Estella Stok



Estella Stok

*)In

November 2015 heeft de MR besloten het aantal leden van de MR terug te brengen van 10 naar 8. Dit besluit
werd gedreven vanuit een wens de samenstelling aan te passen aan de normen van de huidige tijd, waarbij als
referentie tevens expliciet gekeken is naar de omvang van de MR op andere vergelijkbare SALTO basisscholen.
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PRIORITEITEN VAN 2015-2016






Verbouwing, SPIL-centrum Reigerlaan & Busvervoer
•

Iedere MR vergadering is de voortgang van de nieuw- en verbouw van het schoolgebouw aan de Reigerlaan besproken. De MR
werd op de hoogte gehouden van de planning, en de impact van de tijdelijke situatie aan de Humperdincklaan op leerlingen,
team en ouders werd besproken.

•

De MR heeft meegedacht over hoe de invulling van SPIL centrum Reigerlaan vorm zou kunnen krijgen en hiervoor suggesties
aangedragen aan de schooldirectie.

•

De organisatie en effectiviteit van het busvervoer continu geëvalueerd.

Aanpassing lesrooster en schooltijden
•

De MR heeft, in samenspraak met de schooldirectie, een enquête ontwikkeld en afgenomen onder ouders om input op te
halen rondom gewenste nieuwe schooltijden als gevolg van de invoering van het 940 uren model.

•

In mei 2016 zijn 3 varianten aan ouders voorgelegd.

•

Mede op basis van de resultaten van de enquête is uiteindelijk besloten voor een continurooster met de woensdagmiddag vrij.

Schoolplan 2016-2020
•

Eens per 4 jaar wordt het schoolplan opgesteld, een richtinggevend document voor beleidsontwikkeling op school

•

De MR heeft actief bijgedragen aan de ontwikkeling van het schoolplan en de strategische koers getoetst aan ontwikkelingen
op school, op het gebied van onderwijsvernieuwing en binnen de samenleving.

•

In december is ingestemd met het definitieve schoolplan .
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OVERZICHT OVERIGE ONDERWERPEN
BEHANDELD EN BESPROKEN
 Ontwikkeling leerlingenaantal, nieuwe groepsindeling, formatie ontwikkeling
 Meer- en hoogbegaafdenbeleid

 Instelling leerlingenraad
 Evaluatie CITO resultaten
 Jaarplan

 Begroting en financiën
 Urenberekening en jaarkalender
 Plan werving nieuwe directeur

 Schoolgids
NB: verslagen van de MR vergaderingen zijn te vinden op de website van de school:
http://www.bs-reigerlaan.nl/pagina/362546/Verslagen+MR
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FOCUSGEBIEDEN VOOR 2016-2017
 Verbouwing, SPIL-centrum Reigerlaan & Busvervoer
•

Verhuizing van tijdelijke locatie Humperdincklaan terug naar de Reigerlaan

•

Afronding nieuw- en verbouw aan de Reigerlaan

•

Start samenwerking met SPIL partners

 Werving nieuwe directeur
•

Vervanging van waarnemend directeur Lia van Baal

•

Borgen goede overdracht van Lia naar de nieuwe directeur

 Instellen activiteitencommissie
•

Inzetten van ouders bij de organisatie van activiteiten op school, zoals bijvoorbeeld de
Sinterklaasviering, de Kerstviering en Carnaval

 Gezonde School
•

Ontwikkelen beleid rondom gezonde voeding en beweging

•

Professionaliseren sport- en bewegingsonderwijs
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