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HULPMIDDEL BIJ HET AMBITIEGESPREK (zie mei): LINKS IS EEN ‘KIJKLIJST’ RECHTS BRENGEN DIRECTIE EN MR HUN SPEERPUNTEN IN. 
Model jaarplan voor de MR  (inf = informatierecht MR) – vetgedrukt (= op basis van regelgeving wet of cao) hier (of rond deze maanden) 
ingepland. (i of a is instemming/advies MR (ouder- en personeelsgeleding samen) iP of iO is alleen inst. personeel of ouders) 
Kies in het schooljaar  6 (+ evnt start of eindbijeenkomst) geplande vergaderdata, (zo om de 6 weken, kies de eerste in april i.v.m. de 
onderwerpen en werk dan op de kalender terug en vooruit)  
Cluster (of delete niet gewenste) onderwerpen als er een maand geen vergadering gepland is. 
 

Mnd Vast agendapunt i /a Speerpunt/bijz. agendapunt 
Evaluatie onderwerpen? 

Sept Jaarverslag MR, scholing behoeften MR-leden, verkiezingen MR 
(of: voorjaar!> voorkeur: dan kun je met nieuwe ploeg starten 
in sept. 
Activiteitenplan, scholing en begroting MR definitief 
Huisvesting aanvragen  gemeente?  
Vaststellen jaarplan MR (na afstemming / overleg met dir) 
Update – evaluatie huishoudelijk reglement MR + taakverdeling 
Hoogte en bestemming ouderbijdrage (kan ook elders, zie dec) 

 
 
 
i 
inf 

Evaluatie vorig jaarplan voor de herfstvakantie 

Okt Formatieoverzicht nav teldatum leerlingen 1 okt,  
Hoofdlijnen alg beleid voor komend jaar op org. fin. en 
onderwijsk. gebied in relatie met verwachte wijzigingen.  

inf 
iO 
inf 

 

Nov Advies over keuzes die voorafgaan aan de totstandkoming van 
de schoolbegroting. 
Daarna de begroting ter informatie. 
Voortgang huisvestingsaanvragen. 

a 
 
inf 
inf 

 

Dec Jaarrek OR (evnt bijstelling hoogte en bestemming ouder-
bijdragen ter instemming MR (deze kan ook elders in het jaar) 
RIE (risico-inventarisatie  en evaluatie > instemming MR) 
voortgang plan van aanpak (PVA) en het  
schoolveiligheidsplan. 

 
 
 
Inf 
eval. 

 

Jan Verwachte bijstellingen in schoolplan. 
Evaluatie VSO-TSO-BSO en inzet ouders in school. Evnt. samen 
met ouderraad  of oudervereniging? 

inf 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 

 
 
 
a 
inf 
 
a 

 

Mrt Eventuele procedures werving en selectie?  
Concept schoolgids  
Evaluatie taakbeleid - verzuim – welbevinden - werkbeleving 

iP  

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) 
Concept activiteitenplan en begroting MR (voor 1 mei bij dir). 

 
 
 
 
iP 

 

Mei Vaststellen komend jaar schoolplanontwikkeling en 

schooljaarplan. Vaststellen taakbeleid komend jaar 

Vergaderplanning komend jaar. 

Ambitiegesprek voorbereiden: Met welke onderwerpen moet 

de MR rekening houden vanuit de directie? Wat willen we 

volgend jaar als dir en MR samen bespreken? Afstemmen 

wederzijdse speerpunten en deze inplannen. 

i 

 

inf 

 

Juni (sociaal) jaarverslag bestuur  + jaarplan v.d. organisatie volgend 
jaar, vergaderrooster volgend jaar vaststellen, concept jaarplan 
MR. 
Vaststelling schoolgids 

inf 
 
 
iP 
iO 

 

Juli   Einde schooljaar borrel 

 


