Aan alle ouders met kinderen op de Tarcisiusschool,
Wat is een MR?
De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het
schoolbestuur. Dit beleid is van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders.
Deze personen kunnen ook invloed uitoefenen door middel van de
medezeggenschapsraad (MR) die elke school verplicht moet hebben.
Informatie is noodzakelijk voor openheid binnen de school. De MR moet over
informatie beschikken om te kunnen praten over het beleid en de kwaliteit op school.
Het informatierecht is dan ook een belangrijk recht van de medezeggenschapsraad
De oudergeleding van de MR is de vertegenwoordiging van ouders richting school.
We stellen o.a. kritische vragen over de kwaliteit van het onderwijs of andere
relevante zaken voor uw kind en omgekeerd legt de school haar vragen aan ouders
bij ons neer. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming
vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt.
Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke middel om mee te praten
over het beleid op school.
Mocht je als ouder een vraag willen stellen aan school, dan kan dit ook via ons:

Edith de Blok – Bourgraaf (edithdebourgraaf@hotmail.com )

Christian Dietzel (chrisd@planet.nl)

of Marc van den Berg (voorzitter; mwmvandenberg@gmail.com )

Maandag 18 november was de laatste zitting van de MR met daarin de directie
(Bianca en Addy) van de school, een afvaardiging van de leerkrachten (Marjolein,
Roy en Mieke) en de drie ouders die eerder genoemd zijn. Voor jullie informatie de
highlights:
Kwaliteitsonderzoek Tarcisius
Begin 2019 zal door de directie een 2 jaarlijkse kwaliteit-enquête worden gehouden
onder ouders, personeel en kinderen vanaf groep 6.
Vragen over de TSO?
In de komende ‘Kwaliteitsvragenlijst’ staan 2 specifieke vragen over de TSO. In
maart worden de bevindingen in de MR besproken en zal de TSO vertegenwoordigd
zijn zodat we de resultaten direct kunnen bespreken.
Mocht u nog input hebben voor zaken die wij als oudergeleding met de TSO kunnen
bespreken, kunt u dit doen via onze mail-adressen.
Profilering Tarcisius
De directie is voornemens een extern bureau in te schakelen om de Tarcisius beter
te profileren zodat (toekomstige) ouders een duidelijker beeld hebben wat de
Tarcisius allemaal te bieden heeft. De Tarcisius biedt leerlingen uit alle groepen, door
middel van Passend Onderwijs, een op de leerling afgestemd ontwikkelingsaanbod
aan binnen de mogelijkheden (zie ook het SOP; School Ondersteuning Profiel) op de
website of de site van PPO Rotterdam. Een aantal weken geleden heeft u ook het
document ‘Passend Onderwijs op de Tarcisiusschool’ vanuit school mogen
ontvangen.

Zo doet bijvoorbeeld een groep leerlingen van groep 7 en 8 mee aan de Erasmus
Juniorcolleges, een aantal leerlingen uit groep 8 doet mee aan de Melanchton
Masters en andere leerlingen krijgen de kans om mee te doen aan ‘Playing for
succes’ dit is speciaal voor kinderen die sociale en emotionele
ontwikkelingsondersteuning nodig hebben. Deze verschillende externe
ondersteuningsmogelijkheden geeft de docenten in de klas ruimte om het lesaanbod
nog beter af te stemmen om de behoeften van de overige leerlingen te kunnen
dienen.
Wat doet Tarcisius aan muziek?
Als MR hebben we ter sprake gebracht of muziek niet een ondergeschoven activiteit
is in het lesprogramma. De school heeft er weinig tijd voor ingeruimd in het officiële
rooster en vaak overschaduwen andere vakken de culturele/muzikale inspanningen.
Tijdens het gesprek met de leerkrachten bleek echter dat er toch heel wat gebeurt,
ook in vergelijking met andere scholen. Zo treedt groep 7 en 8 op in het Sint
Franciscus Gasthuis rond kerst en wordt in de weken ervoor veel daarvoor geoefend.
Verder is er een bezoek aan het Rotterdams Philarmonisch orkest en zijn er
activiteiten samen met de SKVR. Tevens vindt er jaarlijks in de groepen 4 een
talentscouting plaats op muzikaal gebied. Dit wordt gedaan door vakdocenten van de
RSA (Russian School of Arts) door de kinderen een zestal lessen aan te bieden op
zang en muziek gebied. De hoeveelheid aandacht voor muziek is tot op zekere
hoogte leerkrachtafhankelijk door persoonlijke interesse en aanleg. Over het
algemeen krijgen kinderen echter zeker wat mee en dienen kinderen zich verder
muzikaal te vormen buiten school.
Begroting activiteitencommissie
De begroting van de activiteiten commissie is bijgevoegd. In de MR wordt, officieel,
de ouderbijdrage jaarlijks vastgesteld. De begroting is voor uw informatie. Een
belangrijke uitleg is de noodzaak voor een reserve. Omdat elk jaar een andere
schoolreis wordt gedaan en de kosten hiervoor verschillen (de Efteling kan
bijvoorbeeld iets duurder zijn dan Duinrell) dient er een potje opgebouwd te worden
dat het jaar erna gebruikt kan worden. Tevens dient de reserve om jubileumfeesten
te kunnen betalen.
Er is een agenda met alle onderwerpen die de revue passeren door het jaar heen.
Wij zijn beschikbaar om uw vragen te agenderen in de MR en nodigen u uit om hier
gebruik van te maken door deze vragen te stellen via het mailadres van de MR
(MR@tarcisiusrvko.nl) of door één van de vertegenwoordigende ouders te
benaderen. Het verslag van de MR vergaderingen kunt u vinden op de website
https://www.tarcisius-school.nl/nl-nl/13749/mr-verslagen.html.
Met vriendelijke groet namens de oudergeleding van de MR,
Edith de Bourgraaf
Christian Dietzel
Marc van den Berg (voorzitter)

