
Jaarverslag MR 2021 2022 De Torelaar Reusel 

Algemeen 

Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van De Torelaar over het afgelopen jaar 

2021 – 2022. 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 2021- 2022 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 via teams: 

27 september 2021 

8 november 2021  

29 november 2021 via teams extra ingelast i.v.m. Coronaregels 

31 januari 2022 

21 maart 2022 

9 mei 2022 

4 juli 2022 

 

Thema’s en activiteiten: 

 

Corona 

Het afgelopen jaar heeft de MR deels via teams vergaderd i.v.m. het Coronavirus. We hebben steeds 

de protocollen met de directie doorgenomen en een adviserende taak gehad hoe het onderwijs vorm 

te geven tijdens het thuisonderwijs en welke voorzorgsmaatregelen er genomen moesten worden 

binnen de school. Ook hebben we een adviserende rol gespeeld bij het inzetten van het personeel 

tijdens de Coronatijd.  

 

RI&E risico inventarisatie en evaluatie 

De school heeft CO2 meters aangeschaft in elke groep is er een aanwezig.  Door een oplettend MR 

lid hebben we ons aangemeld voor een onderzoek van de TUE die luchtzuiveringsapparaten in de 

helft van de groepen zou plaatsen. Dit om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit jaar door 

omstandigheden nog niet uitgevoerd , volgend schooljaar wordt dit opgepakt.  

 

GMR  

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad had dit jaar ook verkiezingen voor het personeel en 

ouders. Er is nog steeds een ouder van de Torelaar die zitting in de GMR van Kempenkind heeft. Zij 

heeft dit jaar twee keer een MR vergadering bijgewoond. 

 

http://www.detorelaar.nl/


Stand van zaken mbt het gebouw 

Het schoolgebouw is aan verbouwing/ nieuwbouw toe. Daarvoor zou een haalbaarheidsonderzoek 

plaats kunnen vinden. Op aandringen van de MR wordt dit onderzoek volgend schooljaar gedaan.  

 

Open Avond 

Dit jaar hebben we weer ouders in de school ontvangen. Op de avond was de MR ook 

vertegenwoordigd.  

 

MR verkiezingen 

Mark Lavrijsen en Karin Mols waren aftredend en zijn opnieuw gekozen.  

 

Werkverdelingsplan 

Het personeel deel van de MR heeft instemmingsrecht gehad op het werkverdelingsplan. Samen met 

de directie hebben we gekeken naar de verdeling van de taken en de inzet van de werkdrukgelden.  

 

Formatie  

In de MR vergadering van 21 maart kwam het verdelen van de groepen aan de orde. De beste optie 

was om 4 kleutergroepen te behouden en  2 groepen 3 te maken. Voor de rest hebben we enkele 

groepen. De MR heeft ingestemd met het voorstel. Voor de meivakantie zijn er gesprekken gevoerd 

met directie en een MR lid om de vacatures op te vullen. Er is een leerkracht aangenomen voor 

groep 8 en een leerkracht voor 0,5 voor groep ½ . Voor de meivakantie was de formatie rond en 

aan de ouders gecommuniceerd.  

 

Wat er verder nog is besproken volgens onze jaarkalender:  

- Ongevallenregistratie 

- SZE (school zelf evaluatie is evaluatie van de toets resultaten) 

- begroting  

- financieel jaarverslag en begroting MR door penningmeester gemaakt 

- jaarverslag school 

- jaarverslag MR 

Vaste agenda punten zijn steeds geweest: 

- Mededelingen vanuit team en directie 

- Berichtjes plaatsen social schools 

GMR(OR)  notulen en agenda  

 

Namens de MR, Annemieke de Groot  (secretaris) 

 


