
  
 

  
 

 
 
 

Medezeggenschapsraad 
                   De Toverlaars 
   openbare school voor basisonderwijs 

 

Jaarverslag MR de Toverlaars 2020-2021 
 
De Toverlaars valt per 1 augustus 2006 onder de Stichting LeerSaam.  
Een zelfstandige stichting, met een eigen Directeur Bestuurder en een Raad van Toezicht. 
Stichting LeerSaam heeft 3 openbare scholen in Etten-Leur.  
Naast De Toverlaars zijn er ook De Springplank en De Leest.  
Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Elke MR levert een 
afvaardiging in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin de 
gezamenlijke boven schoolse belangen van de scholen van Stichting LeerSaam worden 
behartigd. De drie afzonderlijke MR-en komen eenmaal per jaar samen in een gezamenlijke 
MR-vergadering om ervaringen uit te wisselen. 
 
Dit jaarverslag behandelt het schooljaar 2020-2021 
 
Samenstelling MR de Toverlaars 
 
MR De Toverlaars bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De oudergeleding levert de 
voorzitter, de leerkrachtengeleding de secretaris. Er zijn 2 personen die zitting nemen in de 
GMR, dit zijn1 ouder en 1 personeelslid. De ouder hoeft niet per se lid te zijn van de MR. 
 
Overzicht van de besproken punten  
 
Het afgelopen schooljaar zijn er 6 geplande vergaderingen geweest.  
De directeur was alle vergaderingen aanwezig om vragen te beantwoorden of ons te 
informeren. 
We hebben een aantal extra momenten samengezeten i.v.m. de protocollen rondom 
Corona. 
De gezamenlijke MR-vergadering stond gepland op 5 november 2020, dit wordt verschoven 
naar een later moment i.v.m. de Corona-periode.  
 
Onderstaand een overzicht van de besproken onderwerpen tijdens het schooljaar 2020-
2021 
 
Informatie vanuit de GMR 
In de GMR zijn de volgende onderwerpen behandeld, voor de details verwijzen wij naar de 
notulen en het jaarverslag van de GMR. 

 Huisvesting Springplank en de Leest krijgen aandacht 
 Brinnummer voor de Leest is aangevraagd 
 Er is gesproken over RI (Risico-Inventarisatie), preventie medewerker is aangesteld. 
 Meerjaren begroting  
 Nieuwe ouderleden in de GMR 
 Mogelijke fusie  
 Er is een enquête gehouden onder alle MR-en; communicatie is aandachtspunt 
 Thuisonderwijs; de rol van de MR hierin 
 Beleid grensoverschrijdend gedrag gaat worden herzien 
 Bestuursverslag en jaarrekening staan op de website 



  
 

  
 

 
  



  
 

  
 

Bespreekpunten in de MR: 
 Functiehuis is besproken en is meegenomen in de gesprekken met het team 
 Communicatiematrix: Belangrijke bijlagen die relevant zijn, plaatsen we op de 

website. 
 Personeelsdeel artikel 12 is uitgebreid doorgenomen 
 Het thuisonderwijs is uitgewerkt; bij volledige lockdown of als kinderen thuis komen 

te zitten i.v.m. quarantaine.  
 ICT; er wordt intensief gewerkt met de Chromebooks. Ratio Chromebooks gaat 

omhoog. Er worden kasten aangeschaft 
 MR heeft ingestemd met de manier van thuiswerken; verschillende momenten gaan 

de kinderen via Teams online 
 Evaluatie thuisonderwijs; de school heeft grote stappen gezet 
 Besproken hoe de school het aan pakt als er een klas in quarantaine zou moeten 
 Mr heeft ingestemd met gebruik van mondkapjes in ‘t Voortouw, gesprek geweest 

met MR de Keen 
 De tegels aan ‘t Voortrouw zijn onderhanden genomen. De planning van het 

bouwbedrijf en gemeente liepen wel uit. De MR heeft een brief gestuurd naar de 
gemeente over de zorgen van veiligheid en overlast. 

 Lidmaatschap VOO besproken en lidmaatschap aangevraagd. 
 Formatie 2021-2022; 8 groepen, dit was naar verwachting. Formatieplan met OMR 

besproken, PMR stemt in. 
 Directie Toverlaars gaat tijdelijk de Leest ondersteunen in de directie 

werkzaamheden, hierover is contact geweest met de directeur-bestuurder 
 We moeten als team de ouderbetrokkenheid warm houden, belangrijk om informatie 

uit de groep te blijven delen met ouders via Parro. 
 Pr de Toverlaars, zichtbaarheid naar buiten toe besproken 
 Vanuit het team is er een nieuwe opzet over het huiswerk in de bovenbouw 

gekomen, MR heeft hiermee in gestemd 
 Materiaallijst besproken, er wordt meer vanuit school aangeschaft 
 Klimaatbeheersing wordt in de gaten gehouden 
 Brief gestuurd naar MR de Keen, over activiteiten in het gebouw en corona 

maatregelen 
 Ouderbijdrage; MR moet instemmen, OV van op de hoogte gebracht 

 
Vaste items n.a.v. de jaarplanning 

 Jaarverslag MR 2019-2020 en Jaarplanning MR 2020-2021 besproken, aangepast en 
vastgesteld. Jaarplanning is een onderdeel van het activiteitenplan. 

 Activiteitenplan; ingestemd en ondertekend door secretaris en directie. 
 Schoolgids 2020-2021 besproken en ingestemd door oudergeleding. 
 Afsprakenlijst is geüpdatet en mee ingestemd. 
 Jaarplan 2020-2021; er is ingestemd met het jaarplan, nadat inhoudelijke 

opmerkingen zijn verwerkt 
 Continurooster op de agenda, onderzoek doen, peiling bij het team en de ouders. 
 De MR heeft ingestemd met het veranderen van de schooltijden, vanaf 6 september 

2021 wordt er met een continurooster gewerkt 
 Uitleg dagelijkse uitgaven en begroting van de Toverlaars 
 MR verkiezing uitgezet, geen nieuwe aanmeldingen, ouderlid gaat een nieuw termijn 

aan. 
 We voldoen aan de voorwaarden voor BVL (Brabants Verkeerslabel) 
 Werkverdelingsplan 2020-2021 binnen het team besproken. PMR stemt in met het 

proces. 
 Werkverdelingsplan 2021-2022 is binnen het team besproken, ook hier stemt de MR 

mee in. 
 Nascholing; het team gaat de scholing ‘Focus-PO’ volgen 
 Cito opbrengsten besproken; zoals verwacht 
 Ziekteverzuim personeel is laag dit schooljaar 
 Vragenlijsten WMK 15 juli besproken, positieve uitkomsten.  



  
 

  
 

 Schoolgids 2021-2022 ingestemd 
 Jaarplan 2021-2022 na toevoeging talent, ingestemd 
 Ouder afsprakenlijst 2021-2022 ingestemd 
 SOP geen tussentijdse wijzigingen 
 MQ-scan (motorische scan) ingestemd dat dit gebruikt gaat worden 
 Evaluatie Activiteitenplan 2020-2021; punten besproken en worden meegenomen 

naar het nieuwe plan. Er zijn nieuwe doelen geformuleerd. 
 
De punten hierboven omschreven staan verder uitgewerkt in de notulen van alle 
vergaderingen. Deze zijn te vinden op www.toverlaars.nl 
 
Voor vragen kan er altijd gemaild worden naar mr.detoverlaars@stichtingleersaam.nl  
 


