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jaarplanner  MR vergadering voor 2019-2020 
  
 

Eerste vergadering 
Maandag 23 september om 19.00u  
Agendapunten: 

• Punten vanuit bestuur en/of directie. 

• Actieplan (= deel van het schoolplan). 

• Jaarplanner MR (data) vaststellen 

• Nascholingsbehoeften MR leden 

• Activiteitenplan, scholing en begroting mr definitief.                                I 

• Jaarverslag MR 

• hoogte en bestemming ouderbijdrage 

• Opmerkingen voor/door GMR 

• Nieuws uit de school of van het team 

• Info over de mr op de site of nieuwsbrief 

• Update- evaluatie huishoudelijk reglement MR+taakverdeling  

• Hoofdlijnen algemeen beleid voor komend jaar op Org                           Fin     iO    en 
onderwijskundig gebied in relatie met verwachte wijzigingen.                 Inf 

  
 
Tweede vergadering  
13 januari 2020 om 19.00 
Agendapunten: 

• Begroting 

• MR speerpunt of behandelen van een artikel uit het MR blad. 

• Jaarrekening OR 

• Risico inventarisatie en evaluatie                                                           LI 

• Voortgang plan van aanpak en schoolveiligheidsplan 

• Opmerkingen voor/door GMR 

• Nieuws uit de school of van het team 

• Punten vanuit bestuur en/of directie. 

• Evaluatie vso, bso en tso en inzet ouders in de school 

• Evaluatie functioneren MR 

• Verkiezingen MR leden voorbereiden 

• vakantierooster 2019 / 2020  opnieuw bespreken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Derde vergadering  
16 maart 2020 om 19.00 
Agendapunten: 

• Schema aftreden MR leden/verkiezingen ingeval het een oudergeleding betreft. 

• Schoolgids 

• ARBO beleidsplan (veiligheid in en rond de school) 

• Vakantieregeling voor het komend schooljaar 

• Opmerkingen voor/door GMR 

• Nieuws uit de school of van het team 

• Punten vanuit bestuur en/of directie 

• SOP.                                                                                                      Adv  

• Concept samenstelling en inzet formatie  

• Vakantie regeling  

• Evaluatie personeelsbeleid, scholing en BIO 

• Concept schoolgids 

• Evaluatie taakbeleid-verzuim-welbevinden en werkbeleving 

• Concept van het activiteitenplan en begroting (voor 1 mei bij directeur) 

• Formatieoverzicht nav teldatum 1 okt.   

• Evaluatie gelijke dagen model op andere scholen 
 
vierde vergadering 
11 mei 2020 om 19.00 

• Agendapunten; 

• Groepsindeling/formatieplan Omdat er een bestuursformatieplan is wat door de GMR 
wordt goedgekeurd wordt het formatieplan niet meer goedgekeurd door de MR. Wel 
nemen we er kennis van. 

• Schoolgids, ter info 

• Nascholingsoverzicht 

• Opmerkingen voor/door GMR 

• Nieuws uit de school of van het team 

• Punten vanuit bestuur en/of directie 

• Evaluatie SOP 

• Schoolformatie inst p 

• Vaststellen schoolplanontwikkeling en schooljaarplan.  

• Vaststellen taalbeleid komend jaar 

• Ambitiegesprek voorbereiden  

• Concept jaarplan mr  

• Vergaderrooster volgend jaar vaststellen  

• Jaarplan van de organisatie volgend jaar 

• Vaststellen schoolgids  

• oudertevredenheid 

• Werkverdelingsbeleid 

• Vergaderrooster evalueren 
 
Aftreden mr leden: 
Els Maas: oktober 2023 
Monique de Pooter: juli 2020 
Dianne van Drongelen (voorzitter): juli 2022 
Erika de Vlieghere: juli 2023 


