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Verslag MR-vergadering dinsdag 26 februari 2019 
 
Nieuw MR lid 
Na het vertrek van Jojanneke was er een plaats vrijgekomen in de personeelsgeleding van de MR. Na verkiezingen 
onder het personeel zijn wij blij dat Marjan Vermeulen (van groep 8A) ons team komt versterken.  
 
Laatste nieuws Reigerlaan International School Eindhoven (RISE) 
De SALTO directie is van plan een tweede internationale afdeling op te richten bij de SALTOschool DE St@rtbaan. 
Vanwege wettelijke regels zal deze ‘iSTART’ school ook onderdeel zijn van de Reigerlaan, en dus worden wij als MR 
ook daarin betrokken voor advies. 
Nog een internationale school, wat betekent dat voor onze school en RISE? Er worden geen problemen verwacht voor 
de instroom van leerlingen van onze scholen naar iSTART, en financieel worden de boekhoudingen ook gescheiden 
gehouden. Maar aangezien onze naam aan iSTART is verbonden gaat het hopelijk ook een succes worden. 
De complexe structuur met 3 scholen die vallen onder Reigerlaan vraagt wel om meer dan een enkele MR. De MR heeft 
daarom voorgesteld om een deelraad in te stellen voor RISE en iSTART, waarbij wij als een overkoepelende MR dienen 
naast ons mandaat voor de Reigerlaan zelf. Hierover wordt in een later stadium besloten. 
 
Belangrijkste overig nieuws 

- De meest recente IPC viering verliep technisch een stuk beter! Maar tips blijven welkom. Veel ouders 
geven wel aan dat vieringen bij voorkeur op woensdag of vrijdag gepland worden, omdat meer ouders dan 
vrij zijn. Ook wordt gekeken om kleinere afvaardigingen waardoor minder ouders per evenement aanwezig 
hoeven zijn voor hun kind(eren).  

- De directie heeft besloten dat voor schoolreisjes in eerste instantie toch hulp van ouders wordt gevraagd, 
maar dat bussen eventueel ook geboekt kunnen worden mocht voldoende hulp uitblijven. 

- Naar aanleiding van nieuwe wetenschappelijke inzichten is er binnen de MR gediscussieerd over het 
optimaliseren van het differentiatiebeleid op de Reigerlaan. Die discussie wordt vervolgd! 

- Er heeft een kascontrole plaatsgevonden van de boekhouding van de oudergelden. Ondanks het 
ontbreken van enkele bonnetjes en handtekeneningn was de kascommissie zeer tevreden!  

-  
De volgende MR-vergadering is op donderdag 4 april 2019.  
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