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Verslag MR-vergadering dinsdag 17 april 2018 
 
 
Leerlingenraad 
Lou, Thijs, Jort en Max van de leerlingenraad vertellen wat zij allemaal binnen de 
leerlingenraad doen. Zij hebben het vooral over het schoolplein gehad: over de regels en 
materialen. Zij zien sindsdien al verbetering. 
Ook zouden zij graag een schoolband willen oprichten. Zij proberen nu een oproep te 
doen om bandleden te werven.  
Gezond eten was ook een onderwerp. Sommige kinderen vonden het beleid veel te 
streng. Hier is een discussie over gekomen, daaruit bleek dat er veel verschil was hoe de 
leerkrachten er mee om gingen.  
Kinderen zijn blij dat ze nu ook af en toe iets zoets op het brood mogen. Wel wordt er nog 
steeds fruit gegeten.  
Ook zouden wij als MR en leerlingenraad liever zien dat kinderen een eigen flesje water 
op tafel hebben staan. De regels worden nogmaals met leerkrachten en ouders 
besproken. Er komt een voorstel vanuit de school over hoe we de regels rondom drinken 
in de klas aan gaan passen. 
 
Inzet oudergelden 
Er wordt besproken waar de in de jaren opgebouwde oudergelden in gaan worden 
geïnvesteerd. Er zijn ideeën rondom om een “chill-ruimte” te creëren en ook extra 
materiaal voor in de gymzaal wordt genoemd als mogelijk bestedingsdoel. De eerdere 
aanschaf voor extra materiaal voor de kleuters is al binnengekomen en ziet er fantastisch 
uit.  
 
IPC 
Na de meivakantie wordt gestart met een eerste proef met IPC. Een van de neveneffecten 
van het IPC curriculum is dat ook ouders een bijdrage kunnen leveren op een gebied waar 
zij ervaring in hebben. Bijdrage aan het IPC curriculum door ouders moet wel op vrijwillige 
basis blijven gebeuren.  
 
Mededelingen directie: 

 Esther Baten heeft een nieuwe kans gekregen op een andere school. Zij zal per 
volgend schooljaar vertrekken. Er komt een nieuwe bouwcoördinator en bekeken 
wordt hoe deze vacature ingevuld gaat worden.  

 Geert is maandag 16 april bij het ministerie van onderwijs geweest. Er is gekeken 
naar wat het reguliere onderwijs kan betekenen in internationalisering. Dit is een 
thema wat zeker ook op de Reigerlaan speelt. 

 
 
De volgende MR-vergadering is op dinsdag 29 mei 2018. 
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