Jaarverslag MR 2019 2020 De Torelaar Reusel
Algemeen
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van De Torelaar over het afgelopen jaar
2019 – 2020. Op deze wijze legt de MR formeel verantwoording af over haar activiteiten. Het
jaarverslag is ook terug te vinden op de website van de school www.detorelaar.nl
De medezeggenschapsraad (MR) adviseert en bespreekt schoolse zaken met de directeur. Vaak
zullen beslissingen in overleg met de MR genomen worden. De MR is een belangrijk orgaan dat
gevraagd en ongevraagd de schoolleiding advies kan geven.
Samenstelling
In het schooljaar 2019- 2020 bestond onze MR uit de volgende leden:
Inge Kox (ouder en penningmeester)
Mark Lavrijsen (ouder en voorzitter)
Ben Straatman (ouder)
Anja van de Pas (leerkracht)
Karin Mols (leerkracht)
Annemieke de Groot (leerkracht en secretaris)
Alle vergaderingen zijn ook gedeeltelijk bijgewoond door de directeur Baukje de Wit.
Bijeenkomsten van de MR
Onze MR heeft op de volgende data een overleg gehad:
23 september 2019
25 november 2019
3 februari 2020
30 maart 2020 video vergadering i.v.m. Corona
15 april 2020 PMR video vergadering extra ingelast i.v.m. formatie
15 april 2020 MR video vergadering extra ingelast i.v.m. formatie
23 april 2020 MR video vergadering
19 mei 2020 MR video vergadering
15 juni 2020 MR video vergadering
Thema’s en activiteiten
Andere schooltijden
Het werken met het continurooster is geëvalueerd door het sturen van een digitale vragenlijst naar
de ouders. We hebben als MR het advies gegeven om de werkdrukgelden in te zetten voor extra
surveillance.
RI&E risico inventarisatie en evaluatie
We hebben het voorstel gedaan om welzijnsinventarisatie in 2020 te doen, ook al is het Kempenkind
breed 2021 aan de beurt. Ook geadviseerd om werk te maken van de klimaatbeheersing, ook al
komen er in de toekomst wellicht subsidiemogelijkheden. Het wordt nu te warm en de groepen
worden groter. Wordt aan gewerkt en begin volgend schooljaar opgepakt.
Visie ontwikkeling / IPC traject
In elke MR vergadering zijn we op de hoogte gehouden van het visietraject en de ontwikkelingen
daarbinnen. Er is gekozen voor het werken met IPC ( International Primary Curriculum) dit is een
curriculum voor het basisonderwijs waarin effectief leren centraal staat.

MR gelden
De MR had nog een klein bedrag in kas en wilde dit graag besteden aan de leerlingen van De
Torelaar. We hebben onderzocht waar er behoefte aan was en wat haalbaar was. De leerlingenraad
heeft hierin ook een stem gehad. Er is nog een extra kingveld voor aangeschaft.
Verkeersveiligheid rondom school en onderhoud veldje naast school
De oudergeleding van de MR heeft in overleg met de gemeente het voor elkaar gekregen dat het
speelveldje naast de school opnieuw is ingezaaid en heeft de verkeersveiligheid rondom de school
nog eens aangekaart. Daarmee zijn ze nog in overleg met de gemeente.
Open avond
De oudergeleding van de MR is tijdens de open avond actief geweest door nieuwe ouders op te
vangen en deze gebruik te laten maken van de rondleiding door de school. Er was veel aandacht voor
persoonlijk contact.
Werkverdelingsplan
Het personeel deel van de MR heeft instemmingsrecht gehad op het werkverdelingsplan. Dit vervangt
het overlegmodel. Samen met de directie hebben we gekeken naar de verdeling van de taken en de
inzet van de werkdrukgelden.
Werkdrukgelden
Het voorstel om de extra gelden om de werkdruk te verlagen te besteden aan een
onderwijsassistent en aan een leerkracht (0,2) is aan de MR voorgelegd en door het personeel is
instemming verleend. Verder is er nog ruimte om vrijwilligers (tegen een kleine vergoeding) in te
zetten bij het overblijven in het nieuwe schooljaar.
Formatie
in de MR vergadering van 30 maart kwam het verdelen van de groepen aan de orde. Er was maar een
beste optie om 8 groepen te maken. In de vergadering van 15 april heeft de MR ingestemd met de
formatie zoals voorgesteld.
Corona crisis
Dit schooljaar heeft door de Corona crisis een heel andere wending gekregen. Daardoor was het
noodzakelijk dat de kinderen een 6 tal weken thuis onderwijs kregen. Aan de MR is steeds om
feedback en advies gevraagd. Ook toen de kinderen weer gedeeltelijk naar school mochten is er
overleg geweest hoe we dit het beste in konden vullen. Daardoor hebben we ook verschillende
vergaderingen middels video bellen gedaan.
Wat er verder nog is besproken volgens onze jaarkalender:
- Ongevallenregistratie
- SZE (school zelf evaluatie is evaluatie op de toets resultaten)
- begroting
- open avond
- financieel jaarverslag en begroting MR door penningmeester gemaakt
- jaarverslag school
- jaarverslag MR
Vaste agenda punten zijn steeds geweest:
- PR school
- Berichtjes plaatsen social schools
- GMR/OR notulen en agenda
Namens de MR, Annemieke de Groot (secretaris)

