
 

 

MR-vergadering 22 februari 2022 

Gemeenschappelijk/Onderling overleg 

 

Datum 22-02-2022 

Aanwezig MR MT 

Notulist RC 

 

 

Mededelingen 

Er wordt voor  het eerst weer op locatie vergaderd.  

NPO plannen  

Voor dit schooljaar in mei gemaakt. Moet geëvalueerd in mei maar omdat het gevolgen heeft voor 

het al dan niet aanhouden van personeel gebeurt dit waarschijnlijk iets eerder. Er moet een nieuw 

plan komen. Het gaat om een budget van ongeveer €170.000,-. De evaluatie wordt ook weer 

besproken met de MR. Dit is een agendapunt voor de volgende vergadering als dit haalbaar blijkt.  

DvV vraagt of er veel bereikt is met het geld. YdH geef aan dat de zomerschool een succes was. Niet 

alleen op leergebied maar zeker ook op sociaal gebied na de corona perikelen. Bijles is een succes, 

zowel in de avond als in de middag. Extra handen in school (onderwijsassistenten) is erg prettig. BG 

geeft aan dat dit heel erg helpt.  

MvdV vraagt of het NPO budget dekkend is voor wat er moet gebeuren. YdH geeft aan dat niet alles 

uit het plan al is gerealiseerd. In grote lijnen is zij tevreden. Maar hoopt nog wat te kunnen doen aan 

de punten uit het plan die nog niet zijn gerealiseerd. Er is nog budget over, maar het is nog niet 

helemaal duidelijk voor wanneer dit besteed moet. Vooralsnog moet dit voor eind 2022.  

De muzieklessen zijn via de NPO gelden verzorgd. De hoop is dat dit blijvend gemaakt kan worden. 

Goedkeuring notulen 

Na een kleine aanpassing zijn de vorige notulen goedgekeurd.  

Vaststellen agenda  

De agenda wordt vastgesteld. 

Update ontwikkelingen binnen school 

Formatie 

YdH geeft aan twee sollicitanten te hebben waar zij erg enthousiast over is. Zo is er een juf uit India 

die in Nederland woont en waarvan de accreditatie via DUO reeds is geregeld. Zij komt op korte 

termijn een proefles geven. Ook is er nog een Nederlandse man die in Japan les geeft op een 

internationale school. Hij komt binnenkort weer in Nederland wonen.  Beiden hebben de Eglantier 

via LinkedIn benaderd.  



 

 

MvdV vraagt of YdH verwacht dat er mensen weggaan. Er zijn twee mensen die zich hebben 

aangemeld voor mobiliteit binnen de stichting.  

RC vraagt of het mogelijk is om de eis van Engelse taalbeheersing te laten vallen als het niet lukt om 

personeel aan te trekken. Nieuwe mensen zou dan een opleiding voor de taalontwikkeling in het 

Engels kunnen worden aangeboden. Dit kan de school een aantrekkelijke werkgever maken. YdH 

geeft aan dat dit zou kunnen als het nodig mocht zijn.  

 

Corona 

De maatregelen worden soepeler. MvdV vraagt naar de besmettingen. Op dit moment zit er 1 

leerkracht thuis en enkele leerlingen. 

 

Verkeerssituatie 

Door de afsluiting bij de Voorhofdreef is er veel verkeer rondom het schoolgebouw aan de Roland 

Holstlaan. YdH probeert in de ochtenden het verkeer in goede banen te leiden en gevaarlijke 

situaties te voorkomen. Inmiddels heeft ze hulp van de politie in de ochtenden. Er is nu geen sprake 

van gevaarlijke situaties. 

 

Onderhoud 

Er is budget over dit jaar. Er is een offerte aangevraagd voor het schilderwerk (een deel buiten en 

binnen alles) op de IB Bakkerstraat.  

 

Visiedocument 

Er is gevraagd aan de MR om te kijken naar een visiedocument dat is opgesteld voor het IKC. Het 

betreft dus een gezamenlijke visie van de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, het primaire 

onderwijs en de naschoolse opvang. Er is gevraagd aan de oudercommissie van het kinderdagverblijf 

om aan te sluiten bij de vergadering, maar daar waren zij om onduidelijke redenen niet toe bereid of  

voor in de gelegenheid.  Zowel de MR als YdH vinden het jammer dat het document nu niet in 

gezamenlijkheid kan worden besproken.  

Er wordt afgesproken het stuk kort te bespreken om het stuk daarna door te schuiven naar een 

volgend overleg in de verwachting dat de oudercommissie van het kinderdagverblijf dan mogelijk 

wel kan aansluiten.  

Gevraagd naar de mening over het stuk geven meerdere leden van de MR aan dat het niet echt een 

visiedocument is. Visie, proces en beleid lopen door elkaar waardoor het een vrij lang stuk wordt en 

de visie zelf verloren gaat. Daarnaast geven enkele leden van de MR aan om uiteenlopende redenen 

niet alle punten uit de visie in de volle breedte van het IKC terug te zien.  

 

Pilot TPO  



 

 

YdH geeft een presentatie over Benchmark. Dit is een volgsysteem voor ontwikkeling van Engelse 

taalvaardigheid waarmee is getest van groep 5 t/m 8. Met een tablet en koptelefoon testen 

kinderen tweemaal per jaar hun spreek, luister, lees en schrijfvaardigheden in het Engels. In groep 

acht is dit eenmaal en wordt er afgesloten met de Angliatoets. Het niveau waar kinderen bij het 

verlaten van school op toetsen groeit elk jaar een stukje. Veel zitten op of boven het niveau dat 

minimaal wordt verwacht van leerkrachten die voor de klas staan.  

 

YdH verteld dat de pilot TPO (tweetalig primair onderwijs) over een jaar stopt. Ook het daaruit 

voortkomende budget komt dan te vervallen (€10.000,- per jaar vanuit de pilot en €12.000,- vanuit 

Librijn). YdH verwacht dat ouders zich niet bewust zijn dat dit budget ophoud en wat daarvan de 

mogelijke gevolgen voor de school zijn. De school is als gevolg van de TPO pilot wezenlijk veranderd 

en de vraag is of dat nog terug te draaien is. De vraag die daaronder ligt is of je dat zou willen. De 

kosten voor Benchmark, het tweetalig onderwijs en de Angliatoets worden uitgebreid besproken. 

Niet iedereen vindt de Angliatoets noodzakelijk. De MR geeft unaniem aan dat zij het jammer 

zouden vinden als het tweetalige onderwijs binnen de Eglantier komt te vervallen. Een logisch gevolg 

zal dan een stijging van de vrijwillige ouderbijdrage zijn en de MR geeft aan dit acceptabel te vinden 

als daarmee het tweetalig onderwijs kan worden behouden. De verhoging zal evenals de 

terugkoppeling van Benchmark zal voor de volgende vergadering op de agenda worden gezet.  

 

Overige 

Volgende vergadering is 5 april 2022 

 

Agendapunten volgend overleg 

• NPO gelden (indien haalbaar) 

• Verhogen ouderbijdrage (bekostigen Engels)  

• Terugkoppeling benchmark  

• Terugkoppeling visiedocument 

• Waar worden de notulen geplaatst en in welke vorm? 


