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





Tineke Oppentocht, ouder
Caroline van den Berg, ouder
Attie Boks (Voorzitter), leerkracht van groep 4
Lotte Ernst, leerkracht van groep 3

De MR heeft dit schooljaar vijf keer vergaderd. Directie was aanwezig om agendapunten toe te lichten
of om informatie te verschaffen over schoolzaken. GMR-lid Rowien Jager heeft ons geinformeerd over
actuele onderwerpen die bij de GMR worden behandeld. Naast de reguliere instemmings- en
adviesmomenten, heeft de MR deel genomen aan overleggen met betrekking tot de scholenschuif
Tanthof. Het is wederom een goed jaar geweest.

Besproken onderwerpen in het jaar 2017 – 2018:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Werkdruk leerkrachten
De werkdruk van de leerkrachten heeft afgelopen jaar op wederom de agenda gestaan.
Het team wil graag iets aan de werkdruk doen. Gekozen is om dit intern op te pakken. Er is
voor het nieuwe schooljaar budget beschikbaar om de werkdruk te verminderen. Hiervoor
zal extra personeel in dienst genomen worden en specifieke taken worden bij dit extra
personeel en een gedeelte bij het bestaande personeel neergelegd.
Ouderkamers
Er zijn afgelopen jaar meerdere ouderkamers geweest waaruit blijkt dat de betrokkenheid
van ouders groot is. De gekozen vorm lijkt aan te slaan. Vanuit deze ouderkamers is het
initiatief van de Wereldfeesten ontstaan, waaruit het feest op de internationale dag in
september voort komt.
Meerjarenbegroting
De meerjarenbegroting is besproken.
Strategisch Beleidsplan
In januari is de MR uitgenodigd voor een bijeenkomst van Librijn waarin de scholen van Librijn
in staat zijn gesteld om mee te denken over het Strategisch Beleidsplan van Librijn. Tijdens
deze bijeenkomst is input gegeven voor de Missie en de Visie van Librijn.
Scholenschuif
In februari 2018 is de MR door de bestuurder van Librijn uitgenodigd voor een informatieve
bijeenkomst over de scholenschuif in Tanthof. Inmiddels is er vanuit de stichting een
werkgroep opgezet bestaande uit de directie een leerkracht en een ouder. Deze werkgroep
gaat onderzoeken hoe het Openbaar onderwijs in Tanthof in de komende jaren
vormgegeven gaat worden. Wij hebben hiervoor een tijdelijk derde ouder MR-lid gevraagd
om plaats te nemen in deze werkgroep.
Formatie schooljaar 2018/2019
Er wordt gestart met 7 groepen. Er wordt in de bovenbouw gekozen voor een
combinatiegroep 6/7 en 7/8.

Tineke Oppentocht en Caroline van den Berg
Oudergeleding MR

