Medezeggenschapsraad
De Toverlaars
openbare school voor basisonderwijs

Jaarverslag MR de Toverlaars 2018-2019
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 bovenschoolse belangen van de scholen van Stichting LeerSaam
worden behartigd. De drie afzonderlijke MR-en komen één maal per jaar samen
in een gezamenlijke MR-vergadering om ervaringen uit te wisselen.
Dit jaarverslag behandelt het schooljaar 2018-2019
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 iedere vergadering aanwezig om vragen te beantwoorden of
ons te informeren.
De gezamenlijke MR-vergadering werd dit jaar door de MR van de Leest
georganiseerd. Onderstaand een overzicht van de besproken onderwerpen
tijdens het schooljaar 2018 / 2019
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.
• Er is een activiteitenplan opgesteld
• Begroting is uitgebreid besproken.
• De middelen van de werkdruk worden verdubbeld. (Uitbreiding
administratieve krachten en vakleerkrachten gym; besteding van de
Toverlaars)
• Er bestaat nog onduidelijkheid over wie het tegelprobleem op ‘t Voortouw
gaat betalen.
• De Leest is bezig met onderzoek klimaatbeheersing
• RvT en GMR zijn samen gekomen; Profilering, visie en stimuleren
schoolkeuzeproces zij als onderwerp gekozen, daar dit op stichting breed
leeft bij deze geledingen en hier op een positieve wijze samen over
gespard kon worden
• GMR bestuur formatieplan en meerjarenbegroting besproken
• 3 nieuwe flex poolers aangenomen
• Brief gestuurd naar de gemeente; het integraal huisvestingsplan was te
laat. Zorgen geuit over het ‘t Voortouw; dak en tegeltjes aan de gevel
• Uitleg ontvangen over de huisvestiging van de scholen van de Stichting
• Verkiezing GMR; een ouder stopt met de GMR vanuit de Toverlaars, er is
een nieuwe ouder aangesteld
• Verkiezing GMR ouder voor de Leest

Bespreekpunten in de MR:
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Jaarverslag 2017-2018 MR en Jaarplanning 2018-2019 MR besproken,
aangepast en vastgesteld
Schoolgids 2018-2019 besproken en ingestemd
Activiteitenplan; ingestemd en ondertekend door secretaris en directie
Huishoudelijke reglement herzien en vastgesteld
Ondertekende versie medezeggenschapsstatuut ontvangen
Zorgen groep 6; de groep heeft zijn aandacht nodig, positieve geluiden dit
schooljaar
Stand van zake zieke collega's
Afsprakenlijst ingekort
Passend onderwijs: handelingsgericht werken (HGW) is toegelicht. We
gaan doelgerichter te werk
Inzet extra middelen werkdrukverlaging, ingestemd door PMR
Voorbereidingen MR-verkiezing; een ouder geeft aan te stoppen. We
hebben een nieuwe ouder bereid gevonden zitting te nemen in de MR
1 oktobertelling: Er zijn 210 kinderen op de Toverlaars
Begroting en overzicht dagelijkse uitgaven Toverlaars; ziet er positief uit
BVL: er is een nieuwe verkeersouder
Ouderbijdrage; groep 8 schooljaar 2018-2019 mee op schoolreis ivm
jubileum
Er is een training gevolgd; instemming en advies recht. De MR gaat zich
verder professionaliseren
Communicatie vanuit school naar ouders en andersom besproken, blijft
belangrijk. Ouders geven aan het prettig te vinden op z’n tijd een parro te
ontvangen met daarin wat e kinderen thuis kunnen oefenen en waar ze in
de klas mee bezig zijn
Huiswerk; er zijn wat zaken verandert, dit is gecommuniceerd naar
ouders, feedback gekregen van ouders
Groep 1-2 er is na overleg met het team en EDUX, besloten om na de
kerst met de huidige 1-2 en 3 verder te gaan, met extra ondersteuning in
groep 1-2 en geen 2-3 combinatie te maken
Jaarplan/schoolplan stand van zake
Digitaal veiligheidsplan; wordt bij het MT ingebracht
Stakingsgelden; voorkeur om middelen voor de kinderen aan te schaffen
Afspraak over de verjaardagen is besproken: groep 1 t/m 4 met ouders
Beoordelingen; O-M-V-RV-G bij boekbespreking en spreekbeurt geen +/erbij.
Vakantierooster is ter informatie ontvangen, MR stemt hier mee in.
Parnassys WMK; er is een vragenlijst uitgedaan naar ouders en teamleden.
Vanuit hier komen werk/verbeter punten waar het team mee aan de slag
gaat
Werkverdelingsplan wordt opgesteld; hierin staan afspraken over
werkgroepen, taakuren, opslag etc.
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Begroting schoolniveau is akkoord bevonden
Formatieplan 2019-2020 besproken en ingestemd
Tijdelijke directie op de Toverlaars i.v.m. afwezigheid directrice.
Afsprakenlijst is geüpdatet
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Concept schoolgids 2019-2020
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Eerste concept werkverdelingsplan 2018-2019 ontvangen en besproken
Eerste concept schoolplan 2019-2023 ontvangen
Cito groep 8 gemiddelde 536.2
Verkiezing MR; een ouder stopt met de MR, er is een nieuwe ouder
aangesteld
De ouderbijdrage wordt verhoogd. Ter informatie ontvangen vanuit de OV

Een maal per jaar is er een gezamenlijk MR, deze is dit jaar door de Leest
georganiseerd.
• Wat is de stand van zaken binnen de eigen MR?
• Ideeën uitwisselen met de andere MR-en
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

