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Verslag MR-vergadering dinsdag 16 januari 2018

Beleidsstuk herfstleerlingen
Er is een beleidsstuk opgesteld en aangeboden aan de MR waarin wordt beschreven welk
proces wordt gevolgd om tot een keuze te komen of een herfstleerling al dan niet
doorstroomt van groep 2 naar groep 3. De MR gaat in gesprek over dit stuk. De MR kan
zich vinden in de onderliggende gedachte van het stuk en de huidige praktijk. De MR heeft
echter wel een aantal kanttekeningen bij het stuk. Het stuk wordt aangepast en er worden
nog zaken uitgezocht. Daarna pas kan het stuk worden goedgekeurd en gepubliceerd.
Aanpassing schoolplan
Vanwege ontwikkelingen binnen de school (bv. Engelse les vanaf groep 1, actiever
inzetten op 21ste -eeuwse vaardigheden met waarschijnlijk IPC) dient het schoolplan
aangepast te worden. Ook is er een subsidie die de school kan aanvragen voor de
implementatie van IPC. Voorwaarde is echter dat er dan een stuk over
internationalisering in ons schoolplan moet staan.
Er gelden sinds kort nieuwe regels waar een schoolplan aan moet voldoen. Om ons
schoolplan bij aanpassing ook aan de nieuwe regels te laten voldoen, moeten we nog
enkele andere zaken aanpassen/ aanvullen. Een eerste concept schoolplan is
aangeboden aan de MR. Nadat deze aanpassingen zijn uitgevoerd, zal de MR het in de
volgende MR-vergadering ter goedkeuring worden aangeboden.
Begroting
De nieuwe begroting is aangeboden aan de MR en toegelicht. De MR is tevreden met de
begroting. Wel heeft de MR behoefte aan een discussie over hoe de school de personele
middelen inzet. Welke taken vinden we belangrijk om de uren die de leerkrachten niet
voor de klas staan aan te besteden. Dit gaat uitdrukkelijk niet over een individuele
leerkracht, maar over het totaal als school. Zeker nu we naar verwachting veel tijd gaan
besteden aan de implementatie van IPC. Afgesproken wordt om hier tijdens een latere
MR-vergadering op terug te komen.
Personele wisselingen
Laura Timmers heeft per 1 maart een nieuwe baan. Tot die tijd zal zij haar taken op school
uitvoeren. Er wordt naar een nieuwe bouwcoördinator gezocht. De school kiest ervoor om
in eerste instantie te kijken of er Reigerlaan-teamleden zijn die deze functie ambiëren.
Omdat het een functie betreft met managementverantwoordelijkheden, dient hierop
gesolliciteerd te worden.
Mededelingen directie:
• Geert heeft de begroting voor de schoolreizen 2018. Hij benoemt de wijzigingen
t.o.v. 2017. De verschillen zijn enkele euro’s per kind, afhankelijk van het leerjaar
naar boven of beneden. De MR gaat akkoord met de voorgestelde bedragen.
• De ouderbijdrage voor 2017-2018 is voor ongeveer 75% van de kinderen reeds
betaald.
• Invulling/ uitvoering van de lunchpauze wordt besproken. Het traject ‘Prettige
pauze’ is in volle ontwikkeling. Het verloopt positief.
Samenstelling MR
De termijn van zowel Thijs Berden als Daan van Boxel is verstreken. Daan geeft aan zich
opnieuw verkiesbaar te willen stellen. Thijs geeft aan de MR te willen verlaten. Sjoerd

heeft inmiddels in het Reigerbulletin een bericht geplaatst waarin geïnteresseerde ouders
gevraagd worden. Indien er meer dan één aanmelding is, zal er een verkiezing worden
gehouden. De volgende vergadering zal de laatste zijn voor Thijs.
Kascommissie
De kascommissie heeft tijdens de vergadering een controle gedaan van de drie
rekeningen waar oudergelden op worden/ zijn gestort: TSO-rekening, Schoolreisrekening,
Ouderbijdrage. De bevindingen zijn besproken.
De volgende MR-vergadering is op dinsdag 20 februari 2018.

