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Tijdens het schooljaar 2013-2014 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
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. De MR heeft dit schooljaar zeven keer
vergaderd. Directie was 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.

Besproken onderwerpen in het jaar 2013 – 2014:
1.

2.

3.

4.

Ouderbetrokkenheid
De ouderbetrokkenheid is een speerpunt geweest dit schooljaar. Binnen de MR is er een
werkgroep actief geweest voor de organisatie. Er is in maart een ouderavond geweest over
het IPC onderwijs. IPC Nederland heeft de avond verzorgd. Hier zijn slechts enkele ouders op
af gekomen. Volgend schooljaar komt er weer een ouderavond. Deze zal waarschijnlijk
gericht worden op het Engels en zal plaatsvinden tijdens de week van het “openbaar
onderwijs” op locatie Tanthof. Mocht het aantal ouders dan nog steeds zeer laag zijn, dan zal
er heroverwogen worden of de kosten en inspanning voor het organiseren van een
ouderavond dit waard is.
Stichting Vrienden van de Eglantier
De stichting Vrienden van… is opgericht. Erika (directie), Laura (team) en Jeroen (ouder)
hebben plaatsgenomen in het bestuur van de stichting. Er dient een rekening te worden
geopend. Er is gesproken over de wijze waarop geld binnen gehaald kan worden. Hierbij
dient de OR betrokken te worden.
Engels beleid
Er is dit jaar twee maal een visitatie geweest om het Early Bird certificaat te behalen. In juni is
het certificaat behaald. De Eglantier is hiermee de eerste school van Delft met dit certificaat.
De leerkrachten zijn (een aantal mede tijdens een cursus in Engeland) opgeleid om Engels
meer te kunnen integreren in de lessen.
Afspraken met betrekking tot Engels in de klas n.a.v. de Engelse studiereis zijn besproken.
Er is afgesproken dat de Anglia test wordt afgenomen in groep 6 en 8. De resultaten dit jaar
waren erg goed.
Rapport
Er is besproken om in de huidige leerlingrapporten de Citogegevens apart op te nemen in één
overzicht.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Taakbeleid
De veranderingen in het taakbeleid zijn nogmaals besproken m.b.t. het krijgen van een
Librijnbreed taakbeleid. Hierbij mogen scholen voor schoolspecifieke situaties afwijken van de
vastgestelde uren.
Cito entreetoets
Er is binnen de MR gesproken over het stoppen met het afnemen van de Cito entreetoets.
Vanaf het huidige schooljaar wordt deze niet meer ingezet. In groep 8 wordt vanaf dit jaar de
Drempeltoets afgenomen.
WMKPO ouders
Onder de ouders is de jaarlijkse vragenlijst onder de kwaliteit van de school gehouden. Het
idee was om ouders tijdens de rapportavond de mogelijkheid te geven dit in te vullen om zo
een hogere respons te krijgen. Dit is dit jaar helaas organisatorisch niet gelukt.
Door ouders herinneringen te sturen is de respons dit jaar hoger als de afgelopen jaren. 30%
van de enquêtes is ingevuld. Dit is ruim 2 keer zoveel als de vorige keer. Het is echter nog te
weinig om een goede evaluatie te doen. De opmerkingen worden wel meegenomen. Hieruit is
het besluit gekomen om volgend jaar een aantal keer een inloopochtend te organiseren voor
ouders.
WMKPO leerlingen
De uitslag van de leerlingen enquête is besproken.
Binnenklimaat in de school
Het luchtbehandelingssysteem heeft slechts een tijdje naar behoren gefunctioneerd. Het
binnenklimaat is na onderzoek van de GGD nu niet in orde. We hebben de vorderingen
besproken over de veranderingen. Het nieuw systeem in de klassen en de werking is
besproken.
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. Het plan is in mei
uitgevoerd. Er ligt nu een mooi groen schoolplein.
Formatie
De formatie voor het schooljaar 2014-2015 is meerdere malen besproken. De MR heeft
meegedacht.
De begroting / jaarrekening
De financiële gang van zaken is besproken.
Nascholing team
De nascholing die het team dit jaar heeft gekregen is besproken binnen de MR. Visie, missie
en ontwikkeling van het onderwijs stond centraal. Deze sterke basis wordt in 2014-2015
verder uitgesdragen met de focus op IPC, leren leren, werken volgen het IGDI-model en
Engels.
Verkiezing
Er is een nieuw ouderlid nodig voor in de MR. Geprobeerd is om ouders persoonlijk te
benaderen. Er is nog geen (definitieve) opvolger voor Jindra. Vanuit het team neemt Attie de
plaats in van Irma.

Laura Keur,
Voorzitter MR

