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Verslag MR-vergadering donderdag 4 oktober 2018 
 
 
Nieuwe internationale SALTO school 
SALTO heeft vorige week een officiële aanvraag aan het ministerie van onderwijs voorgelegd voor het opzetten 
van een internationale SALTO school, mogelijk als dependance van de Reigerlaan. De MR heeft ingestemd met 
deze aanvraag onder bepaalde voorwaarden (bijv. aannamebeleid, organisatie, financiën, kruisbestuiving). Dit 
heeft geleid tot een eerste informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden (op basis van eerder getoonde 
belangstelling), waar positief is gereageerd. Eerdaags zal ook de rest van de ouders geïnformeerd worden over 
deze stap, gevolgd door een inloopavond op dinsdag 9 oktober tussen 19.00 en 20.00 uur waar Geert en een 
aantal MR leden vragen van ouders zullen beantwoorden. Hoewel de uiteindelijke beslissing van het ministerie nog 
volgt (uiterlijk 31 december) wordt er vol vertrouwen een begin gemaakt om in januari te kunnen starten met een 
pilotgroep. 
 
Jaarplan 
De directie heeft haar officiële plannen voor het schooljaar 2018-2019 gepresenteerd. Dit jaarplan is gebaseerd op 
het ‘WMK’ (Werken met Kwaliteit), een kwaliteitsinstrument voor basisscholen naar aanleiding van input gegeven 
door zowel personeel als ouders eerder dit jaar. Er is overeenstemming over de belangrijkste verbeterpunten voor 
aankomend jaar. Daarnaast broedt de oudergeleding van de MR nog op mogelijke speerpunten namens de ouders 
voor aankomend jaar.             
 
Ouderbijdrage 
Een van de taken van de MR is het vaststellen van de ouderbijdrage voor komend jaar. Dit gebeurt naar aanleiding van 
het financiële overzicht van de uitgaven van afgelopen schooljaar en de begroting voor 2018-2019. Helaas heeft niet 
iedereen de (vrijwillige) ouderbijdrage betaald. Door enkele meevallers in de uitgaven hadden we hier afgelopen jaar 
toch voldoende inkomsten uit om alle activiteiten te financieren. Het restbedrag is opzij gezet. De MR zal hier in 
samenspraak met de directie een goede bestemming voor kiezen. Voor het nieuwe schooljaar ligt de begroting iets 
hoger, met name door nieuwe activiteiten zoals het Suikerfeest, Diwali en meer activiteiten in het kader van IPC. Indien 
niet alle ouders de ouderbijdrage betalen zouden we mogelijk uit kunnen komen op een klein tekort. De MR heeft 
desondanks besloten om de ouderbijdrage niet te verhogen en in plaats daarvan activiteiten de ontplooien om meer 
ouders te overtuigen de ouderbijdrage te voldoen.  
 
Differentiatie in de klas 
Leerlingen verschillen van elkaar, bijvoorbeeld in hun aanleg om te leren of het tempo waarin ze nieuwe informatie 
verwerken. De Reigerlaan probeert leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden door ze in verschillende niveaugroepen te 
instrueren en laten werken (zogenaamde ‘homogene differentiatie’) bij taal- en rekenlessen. Hoewel het principe van 
differentiatie breed gedragen is onder alle leden van de MR, zijn sommige ouders echter bezorgd over de mogelijke 
gevolgen van deze specifieke vorm van differentiatie voor de minder goede leerlingen. Afgesproken is om in een later 
stadium ons differentiatiesysteem opnieuw te bespreken aan de hand van relevante literatuur en eventueel input van 
een expert op dit gebied. 
 
Marathon 
Omdat een groot deel van de leerkrachten in de herfstvakantie naar Malta gaat om aan hun Engelse taalvaardigheid te 
werken is besloten dat de Reigerlaan dit jaar niet officieel deelneemt aan de mini-marathon. Helaas is dit erg laat 
gecommuniceerd, waardoor ouders niet genoeg tijd hebben gehad om iets namens de Reigerlaan te organiseren. 
Volgend jaar is de Reigerlaan weer van de partij. 
 
De volgende MR-vergadering is op dinsdag 6 november 2018.  
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