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Verslag MR-vergadering dinsdag 4 september 2018
Nieuwe samenstelling MR
Een nieuw schooljaar 2018-2019 betekent ook een nieuwe samenstelling van de MR. Na jaren van trouwe dienst
hebben we afscheid moeten nemen van Estella Stok en Sjoerd Manschot. Aan nieuwe leden Dennis Witsiers en
Patrick Wijchers de zware taak om in hun voetsporen te treden. De personeelsgeleding blijft ongewijzigd.

Nieuwe internationale dependance van Reigerlaan?
De grote toestroom van buitenlandse kinderen naar Eindhoven dwingt SALTO haar visie op de internationalisering
van het basisonderwijs aan te passen met het oog op de toekomst. Naast meer aandacht voor internationalisering
in de SALTO scholen, met het IPC aan de Reigerlaan als voornaam voorbeeld, zijn er plannen voor het opzetten
van een ‘international school’. Een school waar leerlingen terecht kunnen waarvan niet zeker is hoe lang ze in
Eindhoven en Nederland zullen blijven, waar zowel in het Nederlands als Engels les gegeven gaat worden en waar
veel aandacht zal zijn voor de culturele achtergrond van de diverse populatie. Deze school zal vanwege wettelijke
regels verrijzen als dependance van een bestaande school, mogelijk de Reigerlaan, maar de gevolgen hiervan
voor de medenzeggenschap van zowel ouders als personeel zijn nog onduidelijk. De MR gaat hierover in gesprek
met een externe adviseur.

Nieuwe invulling schoolkampen
De school is trots op de kampen die ieder jaar weer worden georganiseerd voor de groepen 6 t/m 8. Dit heeft
echter ieder jaar grote impact op het personeel en kinderen door de vele wisselingen van docenten voor de klas. Er
wordt daarom nagedacht over de invulling van de kampen in de toekomst, zodat de druk op het personeel binnen
de perken blijft. Verschillende opties zijn besproken, waaronder het inkorten of zelfs afschaffen van een of twee
kampen (maar zeker niet dit jaar) tot het inzetten van stagaires of ouders bij de kampen. Het personeelsteam gaat
met deze ideeën verder aan de slag.

Verbeterde hygiëne op school
Naar aanleiding van eerdere klachten over de kwaliteit van de schoonmaak op onze school zijn er verschillende
acties ondernomen. Toch was het in de eerste weken af en toe nog ondermaats. Er zijn gesprekken gevoerd met
het schoonmaakbedrijf om te kijken hoe dit verder te verbeteren. Er heerst grote tevredenheid over Marijke, die
sinds kort overdag surveilleert en waar nodig vuil en troep meteen aanpakt.

Werkgroep communicatie op komst
Voor de zomer heeft de MR gesproken over de communicatie tussen school en ouders, met name via het
ouderportaal. Ondanks dat iedereen in principe blij is met het medium is er ruimte voor verbetering wat betreft de
hoeveelheid en tijdigheid van de berichtgeving. Er zal daarom snel een werkgroep worden opgezet die hiermee
aan de slag zal gaan.

Mededelingen directie:
 Onze school is gestart met Positive Behavior Support (PBS), een schoolbrede aanpak die zich richt op het



versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van
een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Hiervoor zijn
door leerkrachten en kinderen samen afspraken gemaakt voor zowel in als buiten de klassen, waarbij de
Reigerlaan heeft gekozen voor 4 kernwaarden: respect, verantwoordelijkheid, samenwerken en veiligheid.
Met het oog op professionalisering gaat een groot deel van de leerkrachten in de herfstvakantie naar
Malta om aan hun Engelse taalvaardigheid te werken, dit wordt mogelijk gemaakt dankzij Europese
subsidie van Erasmus+.

Overige:
 Er is nog steeds een dringende behoefte aan vrijwilligers voor de bibliotheek.
 De gymzaal wordt steeds meer gebruikt voor andere activiteiten zoals informatieavonden, maar dit is niet


goed voor de hygiëne en versnelt slijtage van de dure vloer. Er zal gekeken gaan worden hoe we dit in de
toekomst anders kunnen doen.
Is er op school voldoende aandacht voor de mogelijke gevolgen (zelfbeeld, zelfvertrouwen etc.) van
differentiatiegroepjes voor de kinderen die wat meer moeite hebben met taal en rekenen? Dit punt zal
tijdens een volgende vergadering meer uitvoerig besproken worden.

De volgende MR-vergadering is op donderdag 4 oktober 2018.

