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Verslag MR-vergadering dinsdag 8 oktober 2019 
 
Verbeterd beleid meer- en hoogbegaafdheid 
Om alle leerlingen aan de Reigerlaan optimaal te odnersteunen in hun ontwikkeling is er beleidsplan meer- en 
hoogbegaafdheid. Hierin staat onder andere in beschreven wat wordt verstaan onder meer-/hoogbegaafdheid, hoe 
het wordt vastgesteld, welke criteria we hanteren en hoe het onderwijsaanbod wordt aangepast. Interne begeleider 
van de bovenbouw, Sylvia Huijsmans, kwam dit plan toelichten. De MR heeft dit deel van het plan goedgekeurd, de 
finale goedkeuring volgt echter wanneer het plan is aangevuld met het beleid meer- en hoogbegaafdheid voor 
kleuters. 
 
Ouderbijdrage ongewijzigd. 
Net als afgelopen jaar heeft de MR de ouderbijdrage vastgesteld op €45,00. Helaas waren er toch vrij veel ouders 
die deze brijdage vorig jaar niet hebben voldaan. Hoewel deze natuurlijk vrijwillig is, mag het duidelijk zijn dat de 
school deze gelden heel hard nodig heeft om de diverse activiteiten en de middagpauze voor de leerlingen te 
kunnen organiseren en bekostigen. Daarom zullen ouders die vorig jaar niet betaald hebben een herinnering 
krijgen, met eventueel een verwijzing naar stichting Leergeld voor financiele ondersteuning. 
 
Overige 

- In het werkverdelingsplan is een aantal commissies beschreven met het oog op het verbeteren van allerlei 
facetten van de school zowel onderwijsinhoudelijk als over veiligheid of communicatie. Deze zijn vrijwel 
allemaal gestart, en zullen ouders benaderen voor hulp. Dus ouders, als u dit leest, dit is weer een goede kans 
om de school te helpen het onderwijs voor uw kinderen te verbeteren! 

- Met het slechte weer wordt de school snel een bende. Er wordt nagedacht over beleid om mbv 
droogloopmatten en het uitdoen van schoenen dit te beperken. 

- Er doen verhalen de ronde dat leerlingen soms niet voldoende tijd krijgen om te eten en te drinken. Laat het 
duidelijk zijn dat hiervoor echt een kwartier de tijd voor moet zijn. 

- Dit was Vicky’s laatste MR vergadering; Vicky bedankt! 
 
De volgende MR-vergadering is op donderdag 19 november 2019.  
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