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Jaarplan MR  

Montessorischool Het Mozaïek 

Schooljaar 2020-2021 
 

Uitleg van de gebruikte letters/termen 

inf = informatierecht MR;  
i is instemmingsrecht en  

a is adviesrecht 
MR=ouder- en personeelsgeleding samen 

iP is alleen instemming personeel;  

iO is alleen instemming ouders) 
 

Vaste agendapunten MR  
Vul bij de maanden de geplande vergaderdata toe. 

Cluster (of delete niet gewenste) onderwerpen als er een maand geen vergadering gepland is. 
 

De vergaderdag van de MR is een maandag 

De Tijd van de MR vergaderingen is van 18.00-20.00 uur 
 

Maand Vast agendapunt i /a Speerpunt/bijz. 

agendapunt 
Evaluatie onderwerpen? 

Juli Schoolgids 
Scholingsplan 

Onderwijskundig Jaarplan 

Werkverdelingsplan 

  

Sept Jaarverslag MR, scholing MR-leden, verkiezingen 

MR (of: voorjaar!> voorkeur: dan kun je met 

nieuwe ploeg starten in sept. 
Activiteitenplan en begroting MR definitief 

Huisvestings aanvragen gemeente? 
Vaststellen jaarplan MR (na afstemming / overleg 

met dir) 
Update huishoudelijk reglement MR 

Reglement en adreslijst MR 

 

 

 
i 

inf 

14 september 2020 

(fysiek) 

Okt  Optioneel moment, mochten er agendapunten 
nog besproken moeten worden. In principe altijd 

doorschuiven naar de volgende vergadering. 

 Vr. 2 okt. 2020 
MEET van 15.00-15.30 uur 

 

Nov Advies over keuzes die voorafgaan aan de 
totstandkoming van de schoolbegroting. 

Daarna de begroting ter informatie. 

Voortgang huisvestingsaanvragen. 
MARAP 

1 okt. Telling/prognose 
schooljaarverslag 

a 
 

inf 

inf 

16 nov. 2020 

Dec Jaarrekening OR (eventueel bijstelling hoogte en 

bestemming ouderbijdragen ter instemming MR 
(deze kan ook elders in het jaar) 

RIE voortgang plan van aanpak (PVA) en andere 
veiligheidsaspecten. 

MARAP 

schoolbegroting 

 

 
 

inf 

Indien noodzakelijk 

Meet op 14 dec. 2020 

Jan Verwachte bijstellingen in schoolplan. inf 25 jan. 20202 
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Evaluatie VSO-TSO-BSO en inzet ouders in school. 
Samen met oudervereniging vergaderen? 

MARAP 

schoolbegroting 

Evaluatie functioneren 
medezeggenschap. 

 

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) 
Concept samenstelling - inzet formatie.  (hoeveel 

aan welke categorie – hoeveel ambulante tijd?) 
Vakantie regeling 

Evaluatie Personeelsbeleid, Scholing en BIO 

Verkiezing nieuwe geledingen voorbereiden 

Allocatiemiddelen (Allocatie van productiefactoren 

wordt ook allocatie van middelen genoemd. 

Alloceren betekent toedelen of toewijzen) 

 

 

 
 

a 

inf 
 

a 

Per meet 

Op 15 febr. 2021 

Mrt Eventuele procedures werving en selectie?  

Concept schoolgids  

Allocatiemiddelen (Allocatie van productiefactoren 

wordt ook allocatie van middelen genoemd. 

Alloceren betekent toedelen of toewijzen) 

 

iP 

 

MEET 

Voorstel maandag 
15 maart 2021 

April GMR/eenpitters: meerjarenbestuursformatieplan 

Evaluatie in de MR: het SOP 
(schoolondersteuningsprofiel) 

Verkiezing nieuwe MR leden.  
Instemming met het bestuursformatieplan (GMR) 

en de inzet van de schoolformatie (MR). (voor 1 

mei) 
 Activiteitenplan en begroting MR (voor 1 mei). 

Vakantierooster 
Jaarplanning 

Jaarrekening 

MARAP 
Schoolformatieplan 

Verkiezingen MR? 

 

 

 
 

iP 

12 april 2021 

 

Evaluatie schoolplan – 
jaarplan. 

Mei Vaststellen komend jaar schoolplanontwikkeling 

en schooljaarplan. 

Vergaderplanning komend jaar. 

Met welke onderwerpen moet de MR rekening 

houden vanuit de directie? Afstemmen 

wederzijdse speerpunten en deze inplannen 

Vakantierooster 
Jaarplanning 

Jaarrekening 
MARAP 

Schoolformatieplan 
Verkiezingen MR? 

i 

 

 

inf 

Extra MR vergadering 

17 mei 2020 
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Juni (sociaal) jaarverslag bestuur  + jaarplan v.d. 
organisatie volgend jaar, vergaderrooster volgend 

jaar vaststellen, concept jaarplan MR. 

Tussenevaluatie PVA RIE – Verzuim. 
Evaluatie en vaststellen taakbeleid komend jaar. 

Vaststelling schoolgids 
Werkverdelingsplan 

Actieplan veiligheid 
Jaarplan evalueren 

inf 
 

 

 
iP 

iO 

14 juni 2021 
 

Bijna einde schooljaar/ 

laatste MR bijeenkomst/ 
borrel?? 

Juli Werkverdelingsplan 

Actieplan veiligheid 
Jaarplan evalueren 

 5 juli 2020 per mail of een 

MEET 

 

  
 


