
JAARVERSLAG 2016-2017
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD SALTO BASISSCHOOL REIGERLAAN



INHOUD

 Doel van de Medezeggenschapsraad (MR) Reigerlaan

 Samenstelling MR Reigerlaan

 Prioriteiten van 2016-2017

 Overzicht overige onderwerpen behandeld en besproken

 Focusgebieden voor 2017-2018

2



DOEL & ROLVAN DE MR REIGERLAAN

 Meedenken en meebeslissen over het beleid binnen de door de wet gestelde 

kaders: adviesrecht, informatierecht en instemmingsrecht

 Behartigen van het belang van de leerlingen, het onderwijzend personeel en de 

ouders/verzorgers

 Bij beleidszaken gaat het om het algemeen belang, waarbij primair het belang van 

de leerlingen voorop staat

 De MR vergadert 8-10 keer per jaar

 Gasten/toehoorders zijn welkom

 Zitting/deelname in GMR van stichting SALTO
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Meer informatie over de MR Reigerlaan is te vinden op de website van de school:

http://www.bs-reigerlaan.nl/pagina/321372/De+MR

http://www.bs-reigerlaan.nl/pagina/321372/De+MR


SAMENSTELLING MR REIGERLAAN

2016-2017*)

4 leerkrachten:

 Jojanneke Panken (herkozen 

 Maartje Charpentier

 Vicky Verzeijlenberg

 Ronald van Laar (vice-voorzitter)

4 ouders:

 Sjoerd Manschot (secretaris)

 Daan van Boxel (voorzitter, per november 2015)

 Thijs Berden (penningmeester)

 Estella Stok

2017-2018

4 leerkrachten:

 Jojanneke Panken

 Maartje Charpentier

 Vicky Verzeijlenberg

 Ronald van Laar (vice-voorzitter)

4 ouders:

 Sjoerd Manschot (secretaris)

 Daan van Boxel (voorzitter, per november 2015)

 Thijs Berden (penningmeester)

 Estella Stok
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PRIORITEITENVAN 2016-2017

 Verbouwing, SPIL-centrum Reigerlaan, Busvervoer en verhuizing terug naar de Reigerlaan

• Iedere MR vergadering is de voortgang van de nieuw- en verbouw van het schoolgebouw aan de 
Reigerlaan besproken.  De organisatie en effectiviteit van het busvervoer is continu geëvalueerd.

• Na de kerstvakantie is de school terugverhuisd naar het vernieuwde pand aan de Reigerlaan

• In de carnavalsvakantie zijn de laatste open punten van de verbouwing aangepakt

 De MR heeft samen met Korein als SPIL-partner op de Reigerlaan nadere invulling gegeven aan de 
opzet van VSO en BSO en de samenwerking tussen Korein en de school.

 Werving nieuwe directeur 

• Lia van Baal, de zittende directeur a.i. maakt de verbouwing en het lopende schooljaar af

• De MR neemt plaats in de advies- en benoemingscommissie en is betrokken bij de selectieprocedure

• Met de aanstelling van Geert Simons is de zoektocht naar een nieuwe directeur voltooid
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OVERZICHT OVERIGE ONDERWERPEN 

BEHANDELD EN BESPROKEN

 Algemene lerarenstakingen

 Ontwikkeling leerlingenaantal, nieuwe groepsindeling, formatie ontwikkeling

 Meer- en hoogbegaafdenbeleid

 Instelling leerlingenraad

 Evaluatie CITO resultaten 

 Jaarplan

 Begroting en financiën

 Urenberekening en jaarkalender

 Evaluatie spellings- en rekenonderwijs

 Schoolgids

NB: verslagen van de MR vergaderingen zijn te vinden op de website van de school:

http://www.bs-reigerlaan.nl/pagina/362546/Verslagen+MR
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http://www.bs-reigerlaan.nl/pagina/362546/Verslagen+MR


FOCUSGEBIEDEN VOOR 2017-2018

 Inwerken nieuwe directeur

• Helpen een vliegende start te verzorgen voor Geert Simons, de nieuwe directeur

• Samenwerking MR – schooldirectie vormgeven en voortzetten

 Samenwerking SPIL partners

• Verdere verbeteringen doorvoeren in de samenwerking en stimuleren dat een goed 

team ontstaat

 Proef IPC

• Onderzoeken of IPC voor de Reigerlaan een passend curriculum is

• Breed draagvlak zoeken voor eventuele invoering bij team en ouders 
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