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Verslag MR-vergadering dinsdag 2 april 2019
Bewegingsonderwijs op de Reigerlaan

Om het bewegingsonderwijs nog verder te verbeteren is een budget beschikbaar gesteld voor aanschaf van
nieuwe materialen. Om een weloverwogen keuze te maken en draagvak te creëren gaat vakdocent Koen van
Hapert, met behulp van MR-lid Dennis Witsiers, een plan maken op basis van de visie van de school and de
onderwijsvisie van de leerkrachten.

Laatste nieuws Reigerlaan International School Eindhoven (RISE)

De SALTO directie is van plan een tweede internationale afdeling op te richten bij de SALTOschool DE St@rtbaan.
Vanwege wettelijke regels zal deze ‘iSTART’ school ook onderdeel zijn van de Reigerlaan, en dus worden wij als MR
ook daarin betrokken voor advies.
De eerste bijeenkomst met de MR van de St@rtbaan heeft enkele weken geleden plaatsgevonden, en er volgen een 3tal voor de zomer om te praten over de rol, beleid, impact en mogelijkheden van RISE & i-Start.
Ondertussen is de locatie van SALTOschool de Driesprong (Tafelbergplein) officieel aangewezen als nieuwe locatie
voor RISE Reigerlaan.

Belangrijkste overig nieuws
-

Er is een update van het Schoolondersteuningprofiel (SOP) uitgevoerd, welke dient als overzicht van waar de
krachten van de verschillende SALTO scholen liggen. De MR heeft de samenvatting van de SOP goedgekeurd
op voorwaarde van enkele kleine correcties.
Ouders hebben buitenlesspeeldag als idee ingebracht als PBS beloningsmogelijkheid. De docenten hebben dit
inmiddels op de lijst gezet als één van de mogelijkheden voor de kinderen om te kiezen.
Airco wordt voorzien op zolder om warmte te voorkomen. Het warmte en akoestiekprobleem (er zijn meldingen
van hoofdpijnklachten geweest) voor de groepen 5 blijft een zorgenkindje. We hebben als school tot op heden
verschillende metingen met externe instanties gedaan, echter deze uitslagen waren altijd zo dat er geen
aanwijsbare verbeteringen nodig waren. Ondanks dit onderkent de directie dit probleem en heeft volgende
controle uitstaan samen met installateur om samen te kijken naar een structurele oplossing.

De volgende MR-vergadering is op dinsdag 28 mei 2019.

