
 

 
 
Verslag MR vergadering dinsdag 7 maart 2023 

 
Ouder participatie en tevredenheid 
De reactie van ouders/verzorgers op de enquête zijn zeer laag, slechts 7 ouders hebben aangegeven iets te willen 
doen. Op het tevredenheidsonderzoek ligt het percentage rond 30% dit is voldoende om conclusies te kunnen 
trekken, maar het percentage is wel laag. Een mogelijke oorzaak is dat het over het hoofd werd gezien in het 
Reigerbulletin. We besluiten om beide vragenlijsten los van elkaar nogmaals aan te bieden als apart nieuwsitem in 
Ouderportaal. 
 

 
Mededelingen directie: 

• NPO gelden worden verdeeld onder scholing van leerkrachten en IB’ers, nieuwe methodes etc. Ligt 

allemaal goed op schema en wordt goed ingezet. 

• Reigerlaan zit ruim in haar formatie waar we, zeker in deze tijden, erg blij mee zijn. Het kan echter in de 

toekomst toch voorkomen dat er geen opvang voor afwezigheid van de leerkracht is en dat school een 

andere keuze moet maken. Hoewel dat nu niet aan de orde is, is het wel goed voor ouders om zich te 

realiseren dat het wel zou kunnen gebeuren dat bijvoorbeeld een klas naar huis wordt gestuurd. 

• 23 maart komt iemand van de inspectie naar de Reigerlaan. Dit is gericht op het aanbod rondom extra 

ondersteuning. Hier volgt een advies uit naar school. 

• Er wordt actief gezocht naar hoe de verkeerssituatie rondom school zo veilig mogelijk kan worden 

gemaakt. Mitch volgt hiervoor de procedures met o.a. de gemeente. 

 

Overige zaken in het kort 
1. In maart volgen sollicitatiegesprekken voor een nieuwe IB’er.  
2. Het NUTS-gebouw (kleutergroepen a en b) wordt opgeknapt om de energiekosten te drukken. Hierdoor 

starten de twee kleuterklassen komend schooljaar in het hoofdgebouw. Dit is een tijdelijke oplossing.  
3. MR bespreekt het traktatiebeleid. Het blijkt erg lastig om de gezonde traktatie goed te waarborgen. 

Daarnaast worden nog steeds veel kleine cadeautjes gegeven. MR vraagt zich af of de huidige vorm nog 
wel van deze tijd is met het oog op armoede, consumeren en gezondheid. Het traktatie/voedingsbeleid 
wordt in de komende tijd herzien. 

4. Het termijn van MR lid Dennis verloopt waardoor er een vacature ontstaat. Dennis stelt zich weer 
verkiesbaar. In een volgend Reigerbulletin wordt de vacature aangekondigd en kunnen eventuele andere 
geïnteresseerde ouders zich aanmelden. 

 
 
De volgende MR-vergadering is dinsdag 11 april. 
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