Jaarverslag MR 2017 2018 De Torelaar Reusel
Algemeen
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van De Torelaar over het afgelopen jaar
2017 – 2018. 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 2017- 2018 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:
18 september 2017
6 november 2017
15 januari 2018
26 maart 2018
28 mei 2018
11 juni 2018
Thema’s en activiteiten
Nieuwe MR reglement
Met de komst van nieuwe bevoegdheden was het oude reglement aan vervanging toe. Om de
continuïteit van de MR te waarborgen hebben wij een extra regel opgenomen m.b.t. de verkiezingen
van de MR. De MR heeft ingestemd met deze wijzigingen.
MR gelden
De MR had nog een 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. Helaas bleek dat de gekozen zitkuil niet paste binnen het budget wat we
hadden. Duurzaam buitenspel materiaal stond op het verlanglijstje en daar wordt nu naar gekeken.
Veiligheidsbeleid
We hebben met de MR gekeken naar het pestprotocol en het gedragsprotocol.

PR
Dit schooljaar is de school gestart met het uitproberen van 2 apps die de communicatie met ouders
makkelijker maken namelijk, Klasbord en Parro. Met de MR is bekeken wat de voor en nadelen zijn
hiervan. Uiteindelijk is de school verder gegaan met Parro omdat dit ook gekoppeld is aan het
systeem van Parnassys. In een van de laatste MR vergaderingen hebben we het ook nog gehad over
een nieuw medium social schools. Dit wordt volgend jaar verder bekeken.
Verder blijven we als MR steeds alert op de PR van De Torelaar.
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.
Peiling verandering van rooster
De ouders van de MR hadden opgevangen dat er behoefte was om te peilen of de schooltijden
moeten worden gewijzigd. We hebben dit als MR opgepakt en een peiling uitgezet. De uitslag was als
volgt: 56% was voor een nieuw onderzoek, 43 % vond het niet nodig om te onderzoeken en 1% had
geen mening. We hebben een tijdpad opgesteld en gaan dit bij de start van het nieuwe school jaar
verder vorm geven.
Evaluatie taakbeleid personeel
Het personeel van De Torelaar heeft drie jaar geleden gekozen om te werken volgens het overleg
model. Dit taakbeleid is geëvalueerd en personeel heeft gestemd om het overlegmodel aan te houden
totdat de nieuwe CAO ingaat.
Formatie
in de MR vergadering van 28 mei kwam het verdelen van de groepen aan de orde. Er was een goede
verdeling mogelijk om 6 groepen te maken. De MR heeft ingestemd met de formatie zoals
voorgesteld.
Werkdruk akkoord
Het voorstel om de extra gelden die zijn vrijgekomen om de werkdruk te verlagen te besteden aan
een onderwijsassistent is aan de MR voorgelegd en door het personeel is instemming verleend.
GMR
De Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad heeft de MR‘en uitgenodigd om een bijeenkomst bij
te wonen over werkdruk en de relatie (G) MR’en en directie. Namens onze MR hebben Ben en Karin
deze bijeenkomst bijgewoond.
Wat er verder nog is besproken volgens onze jaarkalender:
- schoolveiligheidsverslag
- SZE (school zelf evaluatie)
- begroting
- open avond/ en evaluatie open avond
- financieel jaarverslag en begroting MR door penningmeester gemaakt
- SOP (school ondersteuningsprofiel)
- jaarverslag school
- jaarverslag MR
Vaste agenda punten zijn steeds geweest ;
- PR school
- Welke onderwerpen in de info flits en bij de OR bespreken
- Evaluatie vergadering
Namens de MR,
Annemieke de Groot (secretaris)

