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Tijdens het schooljaar 2012-2013 hebben binnen de meddezeggenschapsraad (MR) van de Eglantier
Tanthof geen ledenwijzigingen plaatsgevonden. De MR van de Eglantier Tanthof bestond in het
afgelopen jaar uit:





Jeroen de Bruin, ouder
Jindra Folders (secretaris), ouder
Irma Bonnamy, leerkracht van groep 4/5
Laura Keur (Voorzitter), leerkracht van groep 5/6

De Eglantier Voorhof en de Eglantier Tanthof hebben ieder een eigen MR. Deze vergaderen
afzonderlijk, maar ook waar nodig gezamenlijk, bijvoorbeeld over het Engels beleid en het opzetten
van gemeenschappelijke ouderavonden op de Eglantier Tanthof. De MR heeft dit schooljaar vijf keer
vergaderd. Meestal was de directie aanwezig om agendapunten toe te lichten of om informatie te
verschaffen over schoolzaken.
Naast de reguliere instemmings- en adviesmomenten, is het wederom een goed jaar geweest door de
goede samenwerking met de MR van Eglantier Voorhof. De beide MR-en blijven afzonderlijk
instemmingsrecht en adviesrecht houden. MR-lid Jeroen de Bruin heeft dit jaar de algemene
workshop gevolgd over het MR werk.

Besproken onderwerpen in het jaar 2012 – 2013:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Ouderbetrokkenheid
De ouderbetrokkenheid is een speerpunt geweest dit schooljaar. Aan het begin van het
schooljaar is er tijdens de informatieavond een korte enquête uitgedeeld aan de ouders om te
onderzoeken waar de interesses liggen. De interesse lag bij “Vakken” en “leermethoden”. Van
hieruit is het onderwerp IPC naar boven gekomen, waar komend schooljaar een ouderavond
over wordt georganiseerd i.s.m. de Ouderraad. Binnen de MR is er een werkgroep opgericht
voor de organisatie.
Medicijnverstrekking
Duidelijkheid over de verantwoordelijkheid is besproken en nagegaan bij verschillende
instanties.
Engels beleid
Op het gebied van Engels gaan we starten met Early Bird, we willen ons als school meer
profileren. Hier kan de Eglantier een internationaal certificaat voor krijgen. Ook is de Angliatoets bekeken en in de groepen 8 afgenomen. Gekeken zal worden hoe/of we dit in de andere
groepen gaan toepassen. Schooljaar 2013-2014 zal voor de leerkrachten in het teken staan
van nascholing Engels.
Cito eindtoets
De MR heeft meegedacht over het afnemen van de eindtoets.
Digitale Cito-toetsen
De MR heeft gesproken over de behoefte op onze school aan digitale Cito-toetsen. De
behoefte is er. De toetsen zijn bij enkele leerlingen afgenomen.
Passend onderwijs
Er is nog veel onduidelijk over de werking van het nieuwe samenwerkingsverband.
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WMKPO ouders
Onder de ouders is de jaarlijkse vragenlijst onder de kwaliteit van de school gehouden. De
respons was net als voorgaande jaren mager, waardoor er geen conclusies uitgetrokken
mogen worden.
WMKPO leerlingen
De uitslag van de leerlingen enquête is besproken en de vragenlijst en antwoorden zijn
kritisch bekeken.
Gymnastiek
De bezuinigingen op het gebied van gymnastiek zijn besproken. Als MR vinden we het
belangrijk dat de huidige uren in stand worden gehouden met behoud van een vakleerkracht
gymnastiek.
Binnenklimaat in de school
Het binnenklimaat was niet in orde. We hebben de vorderingen besproken over de
veranderingen. Er is een nieuw systeem in de klassen en de klassen hebben een extra raam
gekregen.
Rapporten
De opzet van een nieuw kleuterrapport is besproken en vanaf aankomend schooljaar zullen
we van 3 naar 2 rapporten terug gaan in alle groepen. Wel vinden er in november
oudergesprekken plaats.
Groene schoolplein
De MR heeft gesproken over de voortgang van het groene schoolplein en meegedacht over
de sponsoring van het groene schoolplein. De Eglantier Tanthof gaat een “Stichting Vrienden
van…” oprichten.
Kerndoelen
Het aangepaste kerndoel m.b.t. geestelijke stromingen inde Nederlandse multiculturele
samenleving en het respectvol omgaan met seksualiteit en diversiteit zijn besproken.
De begroting / jaarrekening
De financiële gang van zaken is besproken.
Taakbeleid
De veranderingen in het taakbeleid zijn besproken m.b.t. het krijgen van een Librijnbreed
taakbeleid.

Laura Keur,
Voorzitter MR

