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Verslag MR-vergadering donderdag 23 januari 2020 
 
Capaciteitsproblemen BSO 
De wachtlijst voor de BSO op de Reigerlaan begint problematische vormen aan te nemen. Dit leidt ertoe dat 
sommige ouders voor een andere school kiezen waar ze wel plek bij de BSO hebben. Serieuze oplossingen 
binnen Korein lijken niet in aankomst. Geert is in gesprekken met andere aanbieders van kinderopvang. Deze zijn 
echter afhankelijk van huisvestingsmogelijkheden in de wijk, dus dit is momenteel nog niets concreets. 
 
Uitbreiding ondersteuning middelbare schoolkeuze 
Momenteel zijn op veel middelbare scholen open dagen. De MR is geïnformeerd over wat de leerkrachten van 
groep 7 en 8 doen om leerlingen te ondersteunen bij hun keuze voor een gepaste middelbare school. Op onze 
school gaan veel leerlingen met hun ouders zelfstandig op zoek, anderen komen naar de leerkracht toe voor 
advies. In sommige gevallen gaan leerkrachten bewust zelf het gesprek aan om zeker te zijn dat ze bepaalde 
aspecten meenemen in hun afweging. 
Kunnen we zo’n belangrijke keuzen nog verder ondersteunen, zonder de leerkrachten met meer werk op te 
zadelen? Voorstel is om te bouwen op eerdere initatieven om een soort info-markt op school te organiseren voor 
leerlingen van groepen 7 en 8 en hun ouders. Informatie kan dan voorzien worden oud-leerlingen van de 
Reigerlaan die hun middelbare school komen representeren, ouders van onze leerlingen die lesgeven op 
middelbare scholen, of door onze eigen leerlingen nadat ze zelf onderzoek hebben gedaan.  
 
Meer ruimte voor maatschappelijke betrokkenheid in het lesprogramma. 
In 2020 zal onze school weer een nieuw schoolplan presenteren, waarin beschreven staat in welke richting de 
school zich wil ontwikkelen tijdens deze planperiode (4 jaar) op het gebied van onderwijs, personeel en organisatie, 
huisvesting en kwaliteitszorg. De MR heeft gediscussieerd over de behoefte aan meer aandacht voor 
maatschappelijke betrokkenheid, van kleine ad hoc initiatieven (activiteiten bij de Dommelhoef, Taalcafe bijwonen, 
helpen in de wijk) tot een grootsere aanpak door het onderdeel te maken van IPC, of grotere projecten in hogere 
groepen waarbij leerlingen leren te overleggen, keuzes te maken, en plannen van aanpak maken.  
Wel belangrijk om realistisch te zijn zonder dat het ten koste zou kunnen gaan van andere dingen en de werkdruk 
verder verhoogt. 
 
Overige 

- Steeds dezelfde kinderen komen vaak 5 minuten of meer te laat. Ouders wellicht meer aanspreken op gedrag. 
- Het inhalen van Cito’s (bijv. bij ziekte) levert veel organisatorische problemen voor leerkrachten, verhoogt de 

werkdruk voor leerkrachten en leerlingen, en gaat ten koste van kwaliteit van het reguliere onderwijs. Voorstel is 
om een standaard inhaalmoment te plannen een week of 2 later, wat beter te organiseren is en beter is voor de 
resultaten voor de kinderen zelf. Er gaat gekeken worden of dit deze Cito ronde nog mogelijk zou zijn. 

- Tegen het eind van het schooljaar worden er (gesubsidieerd door gemeente) zonnepanelen geplaatst op de 
platte daken van onze school. Dit zal de energiekosten enorm gaan verlagen. 

 
De volgende MR-vergadering is op dinsdag 3 maart 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:MR-totaal@bs-reigerlaan.nl
http://www.bs-reigerlaan.nl/

