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Agenda vergadering, dinsdag 26 februari 2019 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda        20:00 
Inventariseren wie er een rondvraag heeft. 

 
2. Goedkeuren verslag vorige vergadering       20:05 

      
3. Welkom nieuw MR lid         20:10 

Door het vertrek van Jojanneke is er een vacature ontstaan in de personeelsgeleding van de 
MR. Er waren drie teamleden die graag in de MR plaats wilden nemen. Afgelopen week heeft 
er een verkiezing plaatsgevonden. 

  
4. RISE & i-Start          20:15 

De directie heeft te kennen gegeven dat SALTO voornemens is om een tweede internationale  
afdeling op te richten. Deze afdeling zal fysiek onderdeel worden van SALTOschool  
De St@rtbaan. Formeel zal deze afdeling echter een onderdeel worden van de Reigerlaan. De  
voornaamste reden hiervoor is dat de Reigerlaan beschikt over een IGBO licentie en deze  
Nieuw te vormen afdeling gebruik zal gaan maken van dezelfde IGBO licentie. Consequentie 
hiervan is dat deze afdeling onder het BRIN van de Reigerlaan zal vallen. Hierdoor is de  
Directie / SALTO verplicht om de MR van de Reigerlaan om advies te vragen. 
 

5. Differentiatie           20:35  
We gaan met elkaar in gesprek over differentiatie in het onderwijs. Het is een open gesprek  
waarin we van gedachten wisselen zonder dat er een concreet voorstel tot verandering op tafel 
ligt. Patrick en Erwin hebben een tweetal artikelen aangedragen. We vragen dat eenieder deze  
voorafgaand aan de vergadering leest. 
 

• Denessen,E (2017); Verantwoord omgaan met verschillen: sociaal-culturele  
achtergronden en differentiatie in het onderwijs   

• Vernooij, K (2009); Omgaan met verschillen nader bekeken. Wat werkt?   

 
 

6. Vragen en opmerkingen aan de directie       21:25 
Leden van de MR worden vaak door ouders aangesproken en weten daardoor wat er leeft 
onder de ouders. Tijdens dit agendapunt kunnen de MR leden deze veelal huishoudelijke  
zaken kort onder de aandacht brengen bij de directie. 
 

7. Mededelingen directie         21:40 
Zaken die nog niet aan bod zijn gekomen, maar die Geert graag nog kort wil delen met de MR.  

 
8. Ingekomen post en actielijst        21:50 

Bespreken van de voortgang van acties. 

 
9. Rondvraag           21:55 

 
10. Einde vergadering          22:00 
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