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Verslag MR vergadering dinsdag 1 december 2020 
 
Eerste MR vergadering nieuwe directeur 
Dit was de eerste MR vergadering met onze nieuwe directeur. Teuntje heeft zich aan de MR voorgesteld, en 
uitgelegd waarom ze voor onze school heeft gekozen; welkom Teuntje! 
 
Raad van Staten doet uitspraak in voordeel van RISE en I-St@rt 
Ondanks dat RISE en I-St@rt voortvarend van start zijn gegaan is de scholenstichting SPVOZN, die de Internationale 
School Eindhoven bestiert, van mening dat er geen ruimte voor een tweede internationale school in de regio is. Deze 
had daarom bezwaar gemaakt, maar de Raad van Staten heeft nu officieel dit bezwaar ongegrond verklaard en 
besloten dat er voldoende vraag naar internationaal onderwijs in Eindhoven voor een extra internationale afdeling. Dat 
is goed nieuws, en nu kunnen de nieuwe directeuren en betrokken Medezeggenschap aan de slag met het uitwerken 
van taken en bevoegdheden.   
 
Begroting schooljaar 2021 
Ieder jaar presenteert de directeur de begroting voor het volgend schooljaar. Omdat 80% van de begroting naar 
salarissen gaat is er beperkte ruimte om mee te denken voor de MR, en deze is daarom ter info. Wel kunnen we 
zeggen dat er geen zorgelijke dingen naar boven zijn gekomen.  
 
Oudergelden 2021 
In principe zijn de beoogde kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage net als afgelopen jaren €45,00. Door 
omstandigheden is er nog geen compleet overzicht van de huidige stand van financiële zaken. Maar omdat er 
minder activiteiten zijn georganiseerd in het afgelopen corona jaar, en omdat er nog een klein overschot is van 
eerdere jaren lijkt er ruimte om eenmalig de ouderbijdrage te verlagen naar €35,00. Dit zal aangevuld worden met 
€10 per kind uit de huidige kas. De MR heeft hiertoe in principe besloten, onder voorbehoud van bevestiging op 
basis van het complete financiële overzicht dat ieder moment gereed is.  
Verder is de MR nog steeds in gesprek over hoe het overschot het beste besteed kan worden, op zo’n manier dat 
(vrijwel) alle kinderen er bij gebaat zijn. Ideeën zijn nog steeds welkom! 
 
Update schoolplan 
In maart 2021 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 gaat hierbij begin volgend jaar als klankbord dienen, en zal 
vooral de ouders representeren in gesprekken over richting en prioriteiten. 
 
Overige zaken 

- Voor ouders is het niet altijd duidelijk wat hun kinderen thuis zouden kunnen doen als aanvulling op het 
reguliere onderwijs op school. Er lijken voldoende digitale instrumenten voorhanden, maar deze 
leeromgevingen worden niet altijd actief bijgehouden zodat ze aansluiten bij de huidige lessen. Hoewel 
‘thuiswerk’ in de meeste gevallen niet nodig is, is de MR van mening dat helderheid over de ondersteuning 
die onze school biedt hierbij zeker zou helpen. De school gaat hiermee aan de slag. 

- Het verkeer rondom de school bij het brengen en halen van onze kinderen baart de MR veel zorgen, en 
brengt de veiligheid van onze kinderen in gevaar. Helaas hebben de vriendelijke mails daarin geen verschil 
kunnen maken, dus gaat er contact opgenomen worden met de wijkagent. 

 
De volgende MR-vergadering is op donderdag 21 januari 2021. 

. 
 

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

