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Verslag MR-vergadering donderdag 9 april 2020 
 
Reigerlaan gaat online 
Onze school verzorgt alweer bijna 4 weken onderwijs op afstand. De MR heeft teruggeblikt en vooruitgekeken naar 
de aankomende periode, nu de maatregelen nog tot in ieder geval tot de meivakantie gaan duren. De input van de 
ouders op de 2 enquetes zijn hierbij van onschatbare waarde, en de MR is verheugd met en trots op de grote 
ouderparticipatie. Het vraagt veel van de leerkrachten, ouders en kinderen, maar in het algemeen lijkt iedereen 
gelukkig zeer tevreden over de gang van zaken. Iedereen doet zijn best om ook de aankomende periode nog 
verder te verbeteren. Hierbij wordt met name gedacht aan enige mate van personalisering (zover mogelijk), de 
mogelijkheid voor ouders en kinderen om prive met de leerkracht te praten, zoeken naar mogelijkheden om sociale 
interactie verder uit te breiden. Tenslotte bestaat er onder ouders veel verschil over wat er van hen en hun 
kinderen verwacht wordt, dus dat gaat nog beter gecommuniceerd worden.  
Vooruitkijkend naar de periode na de meivakantie is er nog veel onduidelijkheid. Wel is besloten (als SALTO) de 
Cito’s af te gaan nemen om zodoende een zo goed mogelijk beeld te hebben van de status van alle leerlingen na 
een lange periode van afstandsonderwijs. Deze resultaten zullen echter geen onderdeel vormen van het rapport of 
het middelbare schooladvies. Over schooluitjes en kampen wordt in een later stadium besloten zodra meer bekend 
is over het landelijk beleid. 
 
Medezeggenschap internationale afdelingen Reigerlaan 
Na maanden van overleg worden de statuten van de medezeggenschap aangepast om het formeren van speciale 
deelraden juridisch mogelijk te maken; een deelraad voor RISE en een voor iSTART, die zich bezig gaan houden 
met onderwerpen die alleen betrekking hebben op die specifieke afdelingen. Voor onderwijskundig beleid, wat voor 
beide scholen gelijk dient te blijven, wordt 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.  
Dat betekent dat we nu op zoek moeten naar gegadigden voor een plek in deze deelraden, dus hou die mailbox in 
de gaten! 
 
De volgende MR-vergadering is op dinsdag 19 mei 2020.  
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