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DOEL & ROL 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 
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Meer informatie over de MR Reigerlaan is te vinden op de website van de school: 

http://www.bs-reigerlaan.nl/pagina/321372/De+MR  

http://www.bs-reigerlaan.nl/pagina/321372/De+MR
http://www.bs-reigerlaan.nl/pagina/321372/De+MR
http://www.bs-reigerlaan.nl/pagina/321372/De+MR
http://www.bs-reigerlaan.nl/pagina/321372/De+MR


SAMENSTELLING MR REIGERLAAN 

2017-2018 

4 leerkrachten: 

 Jojanneke Panken 

 Maartje Charpentier 

 Vicky Verzijlenberg 

 Ronald van Laar (vice-voorzitter) 

4 ouders: 

 Sjoerd Manschot (secretaris) 

 Daan van Boxel (voorzitter,) 

 Thijs Berden en Erwin Jansen (penningmeester) 

 Estella Stok 

 

 

2018-2019 

4 leerkrachten: 

 Jojanneke Panken 

 Maartje Charpentier 

 Vicky Verzeijlenberg 

 Ronald van Laar (vice-voorzitter) 

4 ouders: 

 Daan van Boxel (voorzitter) 

 Erwin Jansen (penningmeester) 

 Patrick Wijchers (secretaris) 

 Dennis Witsiers 
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PRIORITEITEN VAN 2017-2018 

 Inwerken nieuwe directeur 

• Helpen een vliegende start te verzorgen voor Geert Simons, de nieuwe directeur 

• Samenwerking MR – schooldirectie vormgeven en voortzetten 

 Proef IPC 

• Onderzoeken of IPC voor de Reigerlaan een passend curriculum is 

• Breed draagvlak zoeken voor eventuele invoering bij team en ouders  

 Samenwerking SPIL partners 

•  Verdere verbeteringen doorvoeren in de samenwerking en stimuleren dat een goed 
team ontstaat 

• Afstemmen van VSO en BSO activiteiten op schoolactiviteiten en praktische afspraken 
over gebruik van gedeelde ruimtes 
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OVERZICHT OVERIGE ONDERWERPEN 

BEHANDELD EN BESPROKEN 

 Algemene lerarenstakingen 

 Vaststellen (verhoogde) ouderbijdragen t.b.v. verbeterde invulling van de middagpauze 

 Ontwikkeling leerlingenaantal, nieuwe groepsindeling, formatie ontwikkeling 

 Evaluatie invoering meer- en hoogbegaafdenbeleid 

 Voorstel beleidsstuk herfstleerlingen 

 Verbeteren Hygiëne op school 

 Vereenvoudigen financiële administratie MR 

 Inspraaksessie met de leerlingenraad 

 Evaluatie CITO resultaten  

 Urenberekening en jaarkalender 

 Evaluatie spellings- en rekenonderwijs 

 Jaarplan, Schoolgids, Begroting en financiën 
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FOCUSGEBIEDEN VOOR 2018-2019 

 IPC 

• Evaluatie eerste rondes IPC 

• Kijken of IPC verder in curriculum doorgevoerd kan worden 

 Onderzoek en evaluatie effect differentiegroepen 

• Wat brengt het leerkrachten? Wat brengt het kinderen (vertrouwen, prestaties, uitdaging)?  

• Resultaten Cito in combinatie met differentie in klassen 

 Internationaliseringsplannen Salto (internationale dependance van Reigerlaan) 

• Waar kunnen we elkaar als scholen vinden 

• Te vormen beleid    

 Invulling naschoolse activiteiten  

 Resultaten en uitkomsten PBS:  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 

 Algemene communicatie beter optuigen: tijdig, duidelijk en zonder overload 
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