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Verslag MR-vergadering donderdag 24 januari 2019
Laatste nieuws Reigerlaan International School Eindhoven (RISE)

RISE is deze maand officieel van start gegaan! Ouders zijn tevreden en kinderen lijken goed te aarden. Er is
gestart met 24 leerlingen van groep 1/2, wat naar verwachting groeit tot zo’n 43 tegen het einde van het jaar. In
Augustus begint de hele basisschool, waarvoor genoeg aanmeldingen binnen zijn gekomen.
De zoektocht naar een nieuwe locatie voor RISE is nu in een eindfase, en er wordt achter de schermen
gediscussieerd over zaken als doelstellingen binnen het kader van SALTO, en over de structuur van de
medenzeggenschap.
Binnen de MR werd geopperd om in navolging van een andere SALTO school een soort taal- en cultuurlessen voor
ouders te verzorgen. Er is onder de MR wel interesse om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken. Een mooi
voorbeeld van kruisbestuiving tussen de Reigerlaan en RISE.

Belangrijkste overig nieuws
-

-

-

Het is nog onduidelijk hoe lang de afwezigheid van juf Irma gaat duren. Door deze onzekerheid blijft de
vervanging nog gepuzzel, maar er wordt hard gewerkt om belangrijke taken als KIJK observaties op te
vangen.
Na het vertrek van oudgediend MR-lid Jojanneke hebben zich kandidaten gemeld vanuit het personeel
voor de vacante positie. Deze maand zullen er verkiezingen zijn onder het personeel (docenten en
ondersteuning!) met als doel bij de volgende MR vergadering weer compleet te zijn.
Het nieuwe IPC curriculum vraagt ook veel van de ouders, die gelukkig enthousiast bijdragen. Helaas lukt het
niet altijd om voldoende vervoer te vinden bij de schoolreisjes. Binnen de MR is daarom geopperd om in
verband met veiligheid, milieu, ouderbelasting en stress bij leerkrachten te overwegen om bijv bussen in te
zetten? Deze optie zal verder onderzocht gaan worden.
12 Februari is de volgende IPC sluiting; er zijn lessen getrokken uit de vorige IPC sluiting waarbij een aantal
zaken niet goed gingen en waarover toch ook onder de ouders enige teleurstelling bestond. Met medewerking
van behulpzame ouders is de techniek nogmaals goed doorgelicht en zijn opties voor aanschaf van benodidgde
hulpmiddelen besproken. Dus vol goede moed op naar 12 feburari!

De volgende MR-vergadering is op dinsdag 26 februari 2019.

