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Verslag MR-vergadering donderdag 12 december 2019 
 
Voorstel Medezeggenschap internationale afdelingen Reigerlaan 
Er zijn ondertussen 2 internationale afdelingen onder de naam van Saltoschool de Reigerlaan actief, maar er is 
nog geen helderheid over hoe de medezeggenschap juridisch geregeld moet worden. Na maanden van overleg ligt 
er nu een eerste voorstel, met als belangrijkste pijlers het oprichten van speciale deelraden, een voor RISE en een 
voor iSTART, die zich bezig houden met onderwerpen die alleen betrekking hebben op die specifieke afdelingen. 
Voor onderwijskundig beleid, wat voor beide scholen gelijk dient te blijven, wordt dan een nieuw ‘platform’ opgericht 
waarin vertegenwoordigers van beide deelraden, onze MR en de Gemeenschappelijke MR (GMR) van SALTO 
plaats nemen. Wij, de MR Reigerlaan, zullen ons daarmee blijven concentreren op de Nederlandse tak.  
De MR is voorzichtig positief, maar er resten nog wel twijfels over o.a. de noodzaak voor zo’n complexe structuur 
en of er wel genoeg animo is onder MR leden op zitting te nemen in zo’n platform. Wordt vervolgd! 
 
Nieuw schoolplan in de steigers 
In 2020 zal onze school weer een nieuw schoolplan presenteren, waarin beschreven staat in welke richting de 
school zich wil ontwikkelen tijdens deze planperiode (4 jaar) op het gebied van onderwijs, personeel en organisatie, 
huisvesting en kwaliteitszorg. De aankomende maanden staan in het teken van het opstellen van dit plan. In deze 
MR vergadering zijn we enthousiast begonnen met een brainstorm over welke thema’s hiervoor de basis moeten 
gaan vormen. Dit onderwerp zal de aankomende maanden nog vaker de revue passeren. 
 
Overige 

- De kinderen hebben laatst allemaal een drinkfles van de school gekregen om ze te stimuleren meer te 
drinken… op school!! Blijkbaar is dat niet voor alle ouders duidelijk, gezien de grote hoeveelheden flessen die 
thuis zijn gebleven. 

- Ondanks kleine successen in de gesprekken tussen bonden en werkgevers in het basisonderwijs gaat de 
aangekondigde staking van donderdag 30 en vrijdag 31 januari gewoon door. Op onze school mogen alle 
docenten zelf bepalen of ze hieraan mee doen of niet. 

 
De volgende MR-vergadering is op donderdag 23 januari 2020. Fijne feestdagen allemaal!   
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