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Verslag MR-vergadering dinsdag 19 januari 2016 
 
Meer- en hoogbegaafdheidsbeleid 
De MR wordt door Elke Bartels geïnformeerd over de concrete invulling van het meer- en 
hoogbegaafdheidsbeleid op school. Op dit moment richt het beleid zich op de groepen 5-
8, maar invulling voor de groepen 1-4 is in ontwikkeling. 
In de praktijk valt de aanpak in 2 onderdelen uiteen: voor meerbegaafde kinderen wordt 
de lesstof “compact” gemaakt en “verrijkt” – dat wil zeggen dat zij dezelfde lesstof 
aangeboden krijgen, maar bijvoorbeeld minder hoeven te oefenen (compacten) als 
duidelijk is dat zij de stof al beheersen. Daarnaast krijgen de meerbegaafden extra 
opdrachten om hen uit te dagen (verrijken). 
Voor hoogbegaafde kinderen is een aparte groep gestart – “de dolfijnen”. Deze groep 
krijgt op dinsdagochtend klassikaal les in 4 aparte vakken die buiten het reguliere 
curriculum vallen. 
 
SPIL 
Er is een vergadering gepland waarbij Korein wordt uitgenodigd om over de invulling van 
SPIL van gedachten te wisselen. Een vertegenwoordiging van de MR zal bij deze 
vergadering aanwezig zijn.  
 
Bouw 
De ver- en nieuwbouw is in volle gang en tot nog toe is er nog geen belemmering geweest 
vanwege winterse omstandigheden. Voor de realisatie wordt nog steeds gemikt op 
herfstvakantie 2016. Om de kinderen bij de bouw te betrekken zullen zij borden gaan 
maken die de hekken rondom het bouwterrein zullen sieren. 
 
Busvervoer 
De laatste weken lukt het steeds beter de lessen op tijd te laten beginnen. Half februari 
start een nieuw “blok” van het busvervoer en wordt er gesproken met de diverse 
betrokken partijen. De verwachting is dat het huidige concept met 9 bussen gehandhaafd 
blijft.  
 
Procedure Aanstelling Nieuwe Directeur 
De MR zal zitting nemen in de commissies rondom de procedure die gevolgd zal worden 
voor het aanstellen van een nieuwe directeur. Deze procedure zal in gang gezet worden 
op het moment dat er meer zekerheid is over de definitieve opleverdatum en verhuizing 
van de school. 
 
Ouderenquête Schooltijden 
Om tot een afgewogen advies te komen rondom een eventuele aanpassing van 
schooltijden bij terugkeer op de Reigerlaan wil de MR graag een gedegen inventarisatie 
doen van de mogelijkheden. Hiertoe wil de MR een ouderenquête ontwikkelen die de MR 
en de directie bruikbare informatie kan verschaffen over de wensen en behoeften van 
ouders op het gebied van schooltijden. 
 
De volgende MR-vergadering is op dinsdag 16 februari. 


