
                                                     jaarplan voor de MR  2022-2023 

 
Maand Agendapunten 

 
Instemming (I) 
Advisering (A) 
Inst Personeel (IP) 
Inst Ouders (IO) 
Informatie (Inf) 
Concept (C) 

Okt • Update & checken  

• Evalueren taakbeleid binnen MR 
o MR-reglement: website up to date? 
o Vaststellen vergaderdata/notulisten 

 

 
I 
Zelf maken 

Okt 
Nov 

• Formatieoverzicht /personeelsbezetting n.a.v. teldatum leerlingen 1 
okt  

• Voortgang huisvestingsaanvragen 

• Keuzes die voorafgaan aan de schoolbegroting 

• Voortgang VSO-TSO-BSO en inzet ouders in school 

• Strategisch beleidsplan CPOW:terugkoppeling van team studie2daagse 

 
 

Inf  
Inf 
A 
Bij wijziging I & IO 

Dec 
 

• Begroting met toelichting 

• RI&E Bespreking voortgang arbo- gezondheidsbeleid en 
veiligheidsaspecten (iedere 4 jaar; 2023, Quickscan iedere 2 jaar; 2021) 

 

Inf 
I & IP 
 

Jan:  • Verwachte bijstellingen in het schoolplan 

• Professioneel statuut bespreken. 

• Brainstormen over plan communicatie naar/met ouders. 
 

C 
 

Feb • Informeer bij de OPR (Ondersteuningsplanraad) over evaluatie van het 
ondersteuningsplan van het SWV (samenwerkingsverband):  
zijn er wijzigingen? Consequenties voor het SOP van de school? 
(schoolondersteuningsprofiel), 1 leerkracht of ouder van CPOW. 

• Concept samenstelling - inzet formatie  
(hoeveel aan welke categorie – hoeveel ambulante tijd?) 

A 
 
 
 
C 
 

Maart 
 
 
 

• Checken procedures werving en selectie (kan GMR zijn)? 

• Concept schoolgids, aanpassingen 

• Verkiezing nieuwe geledingen voorbereiden, MR/GMR samenstelling 
voortzetten? 

• Schoolplan Trifolium 

IP (wijzigingen) 
C 
Inplannen 
 

April • Formatieplan, mobiliteitsplan (inst voor 1 mei) 

• Verkiezing nieuwe MR leden.  

• Activiteitenplan/scholing → begroting MR vaststellen (voor 1 mei bij 
de directeur) 

• Vakantieregeling, studiedagen 

• Strategisch beleidsplan verloop/vervolg 
 

IP 
Uitvoeren 
Maken 
 
 
A 

Mei • Schoolplan evalueren → jaarplan  

• Vergaderplanning MR 

• Huisvesting  

• Concept Vrijwillige ouderbijdrage: besteding huidig schooljaar en 
begroting volgend schooljaar (= Jaarrekening OV), alleen bij verhoging. 

 

Inf 
I (wijziging schoolplan) 
 

Juni • Werkverdelingsplan vaststellen 

• Tussenevaluatie PVA RI&E – Verzuim 

• Schoolgids 

• Vrijwillige ouderbijdrage: besteding huidig schooljaar en begroting 
volgend schooljaar (= Jaarrekening OV) 

• Evaluatie medezeggenschap GMR-bevoegd gezag,  
plannen vergadering GMR bij MR 

• Jaarplan 

IP 
 
IP 
 
IO 
IO 
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• Strategisch beleidsplan voortgang/vervolg 
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