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






Jeroen de Bruin (secretaris), ouder tot maart 2016
Tineke Oppentocht, ouder vanaf maart 2016
Caroline van den Berg, ouder
Attie Boks, leerkracht van groep 5
Laura Keur (Voorzitter), leerkracht van groep3

De Eglantier Voorhof en de Eglantier Tanthof hebben ieder een eigen MR die afzonderlijk
instemmingsrecht en adviesrecht hebben. Deze vergaderen afzonderlijk, maar ook waar nodig
gezamenlijk, Afgelopen jaar heeft dit één keer plaats gevonden. Komend jaar wordt de noodzaak voor
gezamenlijk vergaderen verder beoordeeld.
De MR heeft dit schooljaar zes keer vergaderd. Directie was aanwezig om agendapunten toe te
lichten of om informatie te verschaffen over schoolzaken. GMR-lid Rowien Jager heeft diverse
vergaderingen bijgewoond om ons te informeren over actuele onderwerpen die bij de GMR worden
behandeld. Naast de reguliere instemmings- en adviesmomenten, is het wederom een goed jaar
geweest.

Besproken onderwerpen in het jaar 2015 – 2016:
1.

2.

Continurooster
Na de enquête van afgelopen jaar, zijn plannen gemaakt ter voorbereiding van een
mogelijke invoer van een continurooster. Er zijn vanuit de directie meerder gesprekken
gevoerd met andere scholen om tips en tops te verzamelen. Daarnaast zijn er informatieve
brieven naar de ouders gestuurd en is er een informatieavond georganiseerd. Eind april is
er een proefperiode van 2 weken geweest waarbij het continurooster is uitgeprobeerd. Na
deze twee weken is er een stemming geweest bij het team, leerlingen en ouders. De
stemming van alle drie de groepen was positief, wat heeft geleid tot de invoer van het
continurooster per begin schooljaar 2016 - 2017
Een aantal evaluatiepunten uit de proef zijn besproken en worden bij de invoering van het
continurooster doorgevoerd.
TPO pilot
Er is gestart met het TPO in de groepen 1 en 2. Het aantal uren Engels per week is
gedurende het jaar geleidelijk opgevoerd. Wegens ziekte is de TPO coördinator gedurende
het jaar uitgevallen. Voor volgend schooljaar is een nieuwe coördinator aangesteld.
Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van de Engelse lesmomenten in de
kleuterklassen. Dit had onder andere te maken met het lastig kunnen schakelen door de
docent als een leerling een vraag buiten het voorbereide onderwerp stelt.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

CAO
Het effect van de invoering van de nieuwe Cao wordt dit schooljaar duidelijk. Er is meerdere
malen gesproken over wat er binnen de school aan werkdruk en werkdrukbeleving gedaan
kan worden. Een van de actiepunten is een staande bordvergadering van het team.
Daarnaast wordt er binnen meerdere scholen van Librijn een tijdschrijf pilot gehouden om
beter inzicht te krijgen in tijdsbesteding.
Taakbeleid
Het taakbeleid is meerdere malen besproken. De invulling van het taakbeleid is door de
PMR met Erika beoordeeld en besproken. Door de nieuwe cao is er meer bewustwording
van hoeveel uren aan welk onderwerp besteed kunnen en moeten worden.
De Stichting Vrienden Van
Er hebben dit jaar twee activiteiten plaats gevonden om geld in te zamelen voor de
Eglantier. In september 2015 is een Fancy Fair en een sponsorloop georganiseerd. De
opbrengst was EUR ????. Hiervoor worden tablets aangeschaft. In maart/april hebben de
kinderen getekend voor het Tekenfund. Hun tekening kwam op producten die zij in hun
eigen webshop konden verkopen. De opbrengst hiervan was EUR 400,00 ????
Ouderkamers
Er zijn afgelopen jaar meerdere ouderkamers geweest waaruit blijkt dat de betrokkenheid
van ouders groot is. De gekozen vorm lijkt aan te slaan.
Meerjarenbegroting
De meerjarenbegroting is in bijzijn van clusterdirecteur William van Treuren besproken.
Jaarplan
Het jaarplan is halverwege het jaar geëvalueerd. Daaruit bleek dat de voortgang in orde
was. Aan het einde van het jaar is er wederom geëvalueerd. Enkele zaken zijn
doorgeschoven naar volgend jaar.
Profilering MR
De profilering van de MR is en blijft een aandachtspunt. Volgend schooljaar wil de
oudervertegenwoordiging hier bewust aandacht aan besteden.
Formatie schooljaar 2016/2017
Er wordt meteen gestart met 8 groepen. Er zit een goede groei in de lage groepen. Er wordt
in de bovenbouw gekozen voor een combinatiegroep 6/8.
Ouderavond EHBO
Er is een ouderavond georganiseerd over EHBO. De reacties op de avond waren positief.
Leerlingenaantal
De groei van leerlingenaantallen is structureel. De investering van de afgelopen jaren om
leerlingen te werven en te behouden begint zijn vruchten af te werpen.

Caroline van den Berg
Tineke Oppentocht,
Oudergeleding MR

