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Verslag MR-vergadering donderdag 13 december 2018 
 
 
Laatste nieuws Reigerlaan International School Eindhoven (RISE) 
In afwachting van goedkeuring en financiele ondersteuning voor het opzetten van een officiële internationaal 
georiënteerd basisonderwijs (IGBO) school, gaan de voorbereidingen gewoon door. Het eerste personeel is 
aangenomen en heeft al een teamuitje gehad. De tijdelijke huisvesting in onze basisschool vraagt wel enige 
flexibiliteit van ouders en leerlingen, waarbij enkele verschuivingen plaatsvinden met groepen 4 en 7 en het 
dolfijnenlokaal en de zolder. (Update: Begin januari is de aanvraag officieel goedgekeurd) 
Voor het aannamebeleid van RISE, welke mag afwijken van de Reigerlaan, heeft de MR voorgesteld om een 
percentage niet gesubsidieerde leerlingen toe te staan, met het oog om enige diversiteit te garanderen. Verder 
communiceert de MR nog met het SALTO bestuur over een aantal issues, waarbij externe advies nog wordt 
ingewonnen. 
 
Invulling dolfijnenonderwijs 
De invoering van IPC heeft ook gevolgen voor de invulling van het dolfijnenonderwijs. Een evaluatie van de eerste 
maanden heeft geleid tot een aantal aanpassingen, waarbij de focus wordt verlegd van taal en rekenen naar 
sociale aspecten als leren falen en omgaan met ontwikkelingsgelijke kinderen. De MR heeft ingestemd met deze 
beleidswijziging. Wel ziet de MR graag in het beleidsstuk beschreven op basis waarvan dolfijnen worden 
geselecteerd: eerste de visie van de leerkracht, dan pas de CITO resultaten en eventueel gegevens van de Niet 
Schoolse Cognitieve Capaciteiten Toets (NSCCT) of de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO). 
 
Overig nieuws 

- Naar aanleiding van de langdurige afwezigheid van juf Irma zijn vragen gesteld over wie de klassen-
verantwoordelijkheid draagt in geval van ziekte van de leerkracht? Met name bij kortstondige verblijf van 
een invalkracht.  

- De officiële brief van de PO-raad over de gevolgen van het niet betalen van de ouderbijdrage voor het kind 
dwingt ons nog eens goed na te denken over onze visie op dit onderwerp. 

- Oudgediend MR-lid Jojanneke gaat ons verlaten voor een uitdaging bij een andere school. We zullen haar 
missen, en we gaan op zoek naar een waardige opvolger. 

 
De volgende MR-vergadering is op donderdag 24 januari 2019.  
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