
 

Medezeggenschapsraad | Saltoschool Reigerlaan 
Reigerlaan 3 | 5613 CD  Eindhoven | T. 040 243 3949 
MR-totaal@bs-reigerlaan.nl | www.bs-reigerlaan.nl 

 

 
Verslag MR-vergadering donderdag 20 juni 2019 
 
Werkverdelingsplan goedgekeurd 
Sinds de invoering van de nieuwe CAO is het hele onderwijsteam verantwoordelijk voor het mede opstellen 
van een werkverdelingsplan. Het werkverdelingsplan voor het schooljaar 2019-2020 is door de personeelsgeleding 
van de MR goedgekeurd, nadat ruim 90% van het personeel akkoord was. 
 
Aannamebeleid RISE goedgekeurd 
Na eerdere discussies heeft de MR het aannamebeleid formeel goedgekeurd. Het aantal inschrijvingen voor RISE 
is dusdanig dat er een wachtlijst komt, en dat zonder de instroom van de Reigerlaan te beinvloeden! Er zijn 
voldoende leerkrachten aangesteld, dus na de zomervakantie kan er officieel van start worden gegaan  op de 
nieuwe locatie. Voor de MR rest nog een belangrijk discussiepunt, namelijk hoe de medezeggenschap wordt 
georganiseerd nu er niet 1 maar 2 internationale afdelingen van SALTO onder de Reigerlaan vallen. Na de zomer 
is hier hopelijk meer duidelijkheid over. 
 
Schoolgids 2019-2020  
Er is weer een nieuwe schoolgids opgesteld, waarin wordt beschreven hoe het onderwijs wordt vormgegeven, de 
manier van werken, waar de school voor staat en allerlei praktische zaken te vinden zijn. Het format is wat anders 
dan andere jaren, aangevuld met nieuwe passages. De MR heeft een aantal suggesties voor verbetering gedaan, 
maar is in principe akkoord gegaan. 
 
Vooruitblik 2019-2020 
Als laatste heeft de MR een eerste discussie gehad over welke onderwerpen zeker aan bod moeten komen in het 
aankomend schooljaar. Dat heeft geen definitieve lijst opgeleverd, maar onderwerpen als de Cito scores en de 
relatie met andere graadmeters, buitenschoolse activiteiten, Engels in het onderwijs en differentiatie zullen zeker 
op de agenda (terug)komen. Uiteraard wordne ouders uitgenodigd om de MR leden aan te spreken om 
onderwerpen aan te dragen! 
   
De volgende MR-vergadering is op donderdag 5 september 2019.  
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