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Verslag MR-vergadering dinsdag 26 juni 2018 
 
 
Invoering IPC 
Uit een raadpleging onder het team komt naar voren dat een grote meerderheid 
voorstander is om de invoering van IPC te starten. Ook is er gekozen om te starten met 
het zgn. “IPC starterspakket”, waarbij de vanuit het curriculum aangeboden units 
inhoudelijk standaard voldoen aan de eisen vanuit de inspectie. Dat biedt zeker in het 
begin houvast terwijl het team bekend raakt met de methode.  
 
Uit de ouderbevraging kwam naar voren dat ook daar de grote meerderheid van de 
respondenten positief is over de invoering van IPC. Al met al is het voornemen rondom 
invoering van IPC breed gedragen en de MR stemt in met de verdere invoering ervan. 
 
Aanpassing rapport & gesprekkencyclus 
Het team legt een nieuwe insteek voor het voeren van de oudergesprekken voor aan de 
MR. In het huidige model komt het eerste rapportgesprek zo vroeg in het jaar, dat er nog 
weinig nieuwe informatie is over de verdere ontwikkeling van het kind. Daarnaast is er 
echter wel behoefte aan een kennismakingsgesprek vroeg in het jaar. De nieuwe opzet 
wordt verder uitgewerkt en dan zal deze ingevoerd worden. 
 
Tevens zal er ook een algemene ouderavond in het begin van het schooljaar komen die 
qua opzet zal lijken op de ouderavond zoals die 2 jaar geleden georganiseerd op de 
tijdelijke locatie aan de Humperdincklaan.  
 
Oudergelden 
Dit jaar is ouders gevraagd vrijwillig meer ouderbijdrage te betalen dan de minimum 
bijdrage. Een behoorlijk aantal ouders heeft hier gehoor aan gegeven. Deze gelden zullen 
in de boekhouding bij Salto apart geoormerkt worden om deze te onderscheiden van de 
reguliere ouderbijdragen en zijn bedoeld voor investeringen in voorzieningen voor de 
kinderen op school. 
 
Mededelingen directie: 

 Er wordt gekeken naar de opzet van de website van de school. De school is in 
gesprek met een 3e partij over hoe de website aantrekkelijker en 
gebruiksvriendelijker gemaakt kan worden.  

 Daarnaast wordt gekeken naar het Ouderportaal, dat nog niet altijd even 
gebruiksvriendelijk bevonden wordt. Aandachtspunt is vooral het aantal berichten, 
het zorgvuldig en consistent gebruik van nieuws & mededelingen en de 
geldigheidsduur van de content op Ouderportaal. 

 
Vacatures MR 
Na het vertrek van Estella Stok is er een vacature ontstaan in de oudergeleding van de 
MR, waarvoor zich 3 kandidaten hebben gemeld. Sjoerd Manschot heeft echter ook 
besloten zijn positie in de MR ter beschikking te stellen. Daardoor zijn er nu 2 vacatures in 
de oudergeleding. De 2 kandidaten met de meeste stemmen zullen derhalve toetreden tot 
de MR in het nieuwe schooljaar. 
 
 
De volgende MR-vergadering is op dinsdag 4 september 2018. 
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