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Verslag MR-vergadering dinsdag 22 maart 2016 
 
Bouw 
Op 13 april zal de eerste steen gelegd worden. Dit wordt een officieel moment waarvoor 
de beide groepen 8, de leerkrachten en de MR-leden zijn uitgenodigd. De oudste leerling 
van de school zal samen met de wethouder de eerste steen leggen.   
 
Busvervoer 
De bussen zijn de laatste maanden op tijd. De aankomsttijden worden bijgehouden. Een 
enkele keer zijn ze te laat, maar dat is niet meer structureel. 
  
Ouderportaal 
Een deel van de ouders ontvangen geen notificaties van nieuwe berichten, omdat ze die 
functionaliteit nog niet hebben aangezet (te vinden bij Instellingen). Deze ouders weten 
daardoor niet dat er nieuwe berichten op het ouderportaal staan. Ook de leerkracht 
vergeet wel eens notificaties aan te zetten.   
Een deel van de ouders weet ook niet dat er een app is. Dit is wel een keer genoemd in 
een Reigerbulletin. De app is handig in gebruik, alhoewel nog niet alle functionaliteit in de 
app aanwezig is. De boekenplank bijvoorbeeld kan alleen op de website geraadpleegd 
worden.  
 
Kascontrole commissie 
Er is een nieuwe kascontrole commissie. Twee ouders hebben gehoor gegeven aan de 
oproep de kas van de ouderbijdrage en de schoolreizenbijdrage te controleren. Ze gaan 
akkoord met de kassen. Er zijn wel een aantal opmerkingen waaronder het feit dat een 
paar bonnetjes ontbreken en dat er in een enkel geval geen handtekening van een 
bevoegd persoon op een declaratie staat.  
 
Ouderenquête 
Ieder jaar heeft de directie van de school de mogelijkheid om met de MR in gesprek te 
gaan over een eventuele aanpassing van de schooltijden. Op Saltoniveau is vorig jaar 
besloten dat alle scholen naar een lesrooster gaan van 25 uur per week (Reigerlaan heeft 
nu 25,75 uur). De invulling van dit rooster is aan de individuele school. Gezien dit besluit 
van Salto zal er in ieder geval een roosteraanpassing moeten plaatsvinden en dit zal dan 
ook onderwerp van gesprek worden tussen MR en directie.  
   
De MR is de laatste tijd meermaals aangesproken welk rooster we gaan hanteren bij 
terugkeer op de Reigerlaan. Het is duidelijk een onderwerp dat leeft en waar 
uiteenlopende meningen over bestaan. De MR wil, voordat de MR met de directie over dit 
onderwerp in gesprek gaat, graag middels een enquête inzicht krijgen in de wensen die 
bestaan bij de achterban met betrekking tot de schooltijden. Er ligt een conceptenquête 
die nog verfijnd zal worden. 
 
Jaarplanner 
De MR gebruikt een jaarplanner zodat belangrijke zaken niet worden vergeten. De 
volgende keer komt op de agenda het formatieplan en het vakantierooster. Voor het 
vakantierooster gaat het om het invullen van de roostervrije dagen (waarbij het personeel 
geen vrij heeft maar de kinderen wel). De algemene vakanties zijn door Salto vastgelegd. 
Deze zijn al gecommuniceerd naar de ouders.   
 
De volgende MR-vergadering is op dinsdag 19 april 2016. 
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