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Verslag MR vergadering dinsdag 17 januari 

 
Ouder participatie en tevredenheid 
MR heeft een enquete opgesteld en we bespreken de vragen en of alles er in staat. De enquete zal digitaal via 
bericht in Reigerbulletin worden afgenomen. 
School is ook weer toe aan een nieuw tevredenheidsonderzoek onder zowel medewerkers, kinderen als ouder. 
Deze wordt ook op korte termijn afgenomen. 
 

 
Mededelingen directie: 

• In de carnavalsvakantie wordt het speeltoestel afgebroken en de nieuwe gebouwd. 

• José wordt niet vervangen in de MR tijdens haar verlof, Dennis en evt. Kim nemen de rol van voorzitter 

tijdelijk van haar over. 

• Reigerlaan gaat dit jaar voor het eerst meedoen met het lespakket ‘Lentekriebels’. Hierover volgt nog 

duidelijke uitleg en informatie naar ouders/verzorgers via de Reigerbulletin.  

• SALTO-scholen zijn op zoek naar geschikt personeel. Op de Reigerlaan is de bemensing op orde, maar de 

toekomst valt niet te voorspellen.  

• De populatie van Reigerlaan verandert. Er komen bijvoorbeeld kinderen die zich aanmelden bij de 

internationale school Rise onze kant op i.v.m. wachtlijsten. Vanuit SALTO is daarom budget beschikbaar 

gesteld om personeel op te leiden omtrent meertaligheid. Juf Nicole is gestart met deze opleiding.  

 

Overige zaken in het kort 
1. Compliment voor de vertrouwenspersonen, fijn dat ze de klassen rond zijn geweest. 
2. De deelkast wordt goed gevuld en goed gebruikt, fijn! Er is ook een voorraad met kadootjes voor kinderen 

die zijn uitgenodigd voor een feestje maar zelf geen kadootje kunnen kopen. Hier wordt nog niet of 
nauwelijks gebruik van gemaakt. Mag nog wat meer onder de aandacht gebracht. 

3. Nieuwe rekenmethode wordt als positief ervaren omdat het voor alle kinderen goed aansluit op ieders 
niveau. Het zou leuk zijn als ouders ook een keer een lesje oid kunnen krijgen, een informatieavond 
algemeen zou ook interessant kunnen zijn voor ouders. Behoefte hiertoe moet gepeuld worden 

4. De bibliotheek krijgt een make-over met heel veel nieuwe boeken (meer dan 1000!). 
 
 
De volgende MR-vergadering is dinsdag 7 maart. 
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