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De MR van de Eglantier Tanthof bestond in het afgelopen jaar uit:





Jeroen de Bruin (secretaris), ouder
Caroline van den Berg, ouder
Attie Boks (voorzitter tijden verlof Laura), leerkracht van groep 4
Laura Keur (Voorzitter), leerkracht van groep3

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 beide MR-en blijven afzonderlijk
instemmingsrecht en adviesrecht houden.
De MR heeft dit schooljaar vijf 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.

Besproken onderwerpen in het jaar 2014 – 2015:
1.

2.

Ouderavond Engels
Dit jaar is ervoor gekozen om een ouderavond omtrent Engels te organiseren. Early Bird en
Anglia zijn hiervoor benaderd. Eglantier Tanthof en Voorhof hebben apart de ouderavond
apart laten plaatsvinden.
TPO pilot

TPO pilot is besproken. Na het indienen van een plan voor TPO is de Eglantier
Tanthof uitgekozen om aan de pilot voor Tweetalig Primair Onderwijs mee te doen.
De school wordt een subsidie toegekend. Librijn geeft ook financiële middelen om het
TPO succesvoller te maken. Bij het TPO wordt 30% van de tijd in het Engels les
wordt gegeven. Start op 01-08-2015 in de groepen 1/2.
3.

Tanthof Academy

Gestart in januari 2015. Dit vond plaats op de donderdagmiddagen samen met
Simon Carmiggelt. Leerlingen vanaf groep 6 konden meedoen. De lessen werden
verzorgd door een universitair geschoolde docent in hoogbegaafdheid.
4.

5.

6.

Continurooster
Er is meerdere malen gesproken over een continurooster. Er is een enquête uitgegaan naar
ouders.
De Stichting Vrienden Van
Er is dit jaar een rekening geopend voor de Stichting. Er is gesproken over het structureel
binnen halen van geld. Er zal een Fancy Fair en een sponsorloop worden georganiseerd. De
opbrengt zal zijn voor Ipads en Wifi in de school. De ochtend wordt georganiseerd door
Jeroen (MR), de OR, de junior-MR en Marco v/d Borg.
Er wordt tevens gekeken naar een kaartenactie via tekenfund.nl om geld in te zamelen.
Methode sociaal emotioneel onderwijs
De huidige methode is door de inspectie goed gekeurd, maar zal binnenkort waarschijnlijk
waarschijnlijk niet meer goed gekeurd worden. Er is gekeken naar nieuwe methodes die wel

7.

8.

COTAN geregistreerd zijn. De wens was een methode die te integreren is met het
leerlingvolgsysteem ParnasSys.
Ouderochtenden
Naar aanleiding van de WMKPO enquête voor ouders, heeft de MR besloten ouderochtenden
aan te bieden waarin ouders mee kunnen praten over schoolzaken. Zo wordt de
ouderbetrokkenheid vergroot. Er hebben een aantal ochtenden plaatsgevonden. Bij de eerste
ochtend was de opkomst klein, de tweede waren er meer ouders.
Schoolplan
Dit jaar is het schoolplan voor 2015-2019 besproken, kritisch bekeken en aangevuld. De MR
heeft het nieuwe schoolplan goed gekeurd.

9.

Eindtoets groep 8
Vanaf volgend schooljaar is er een verplichte eindtoets, je hebt dan nog wel de keuze
uit drie verschillende toetsen.

10.

Cao
De nieuwe cao is besproken. De school heeft gekozen voor het “overlegmodel”. Er zijn
vragen over gesteld aan de GMR.
Formatie schooljaar 2015/2016
Er wordt meteen gestart met 7 groepen. Er zit een goede groei in de lage groepen. Wellicht
komt er in het schooljaar nog een achtste groep bij.

11.

Laura Keur,
Voorzitter MR

