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1. Inleiding: Waarom een jaarplan?
Om als MR goed voorbereid te zijn op de werkzaamheden, is het hebben van een jaarplan belangrijk.
Een jaarplan is een schematisch overzicht van alle onderwerpen die de MR tijdens het schooljaar zal
behandelen.
Met een jaarplan heeft de MR een middel om tijdig eigen keuzes te maken en die in gezamenlijke
afspraken vast te leggen. Ook maakt de MR met een jaarplan aan de ouders en het schoolbestuur
duidelijk wat te verwachten is gedurende het schooljaar. Verder structureert het jaarplan het
handelen van de MR, de werkwijze wordt minder ad hoc. Tenslotte kan het jaarplan dienen als
verantwoording naar de achterban als het wordt gebruikt bij het schrijven van het jaarverslag.

2. Rol en werkwijze van de MR
De MR is een bij wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om de belangen
van zowel ouders als het schoolpersoneel te vertegenwoordigen tegenover het bestuur.
De MR moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de school
aangaan. Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte daarvan, wordt de MR
over een aantal zaken verplicht ofwel om advies dan wel om instemming gevraagd. Maar de MR mag
ook ongevraagd advies geven over zaken die de school aangaan.
Naast het adviseren over plannen en besluiten van de directie en het schoolbestuur, kan de MR zelf
ook komen met voorstellen om zaken te verbeteren.
Informatie en wederzijdse communicatie met diverse geledingen in en buiten school zijn van belang
voor een goed functionerende MR. Ook tijdens het schooljaar 2019-2020 zal er overleg blijven
plaatsvinden tussen de MR en OR en zal er op regelmatige basis gecommuniceerd worden over de
werkzaamheden van de MR in het Lopend Vuurtje, via de website en de social media kanalen van de
school (twitter en facebook). De MR is ook bereikbaar op het volgende e-mail account:
medezeggenschapsraad@kroevendonk.nl
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3. Medezeggenschapsraadleden schooljaar 2019-2020
De MR bestaat uit een teamgeleding en een oudergeleding. Voor de Kroevendonk zijn dit:
Oudergeleding
Dhr. Robin Leus, voorzitter
Dhr. Ibrahim Benkhlifa
Dhr. Ralph van der Star
Teamgeleding
Juf Liza Heijkoop
Juf Lotte van den Berg
Juf Desiree Roovers
4. Vergaderingen MR
De MR vergadert doorgaans 6 maal per jaar van 19:00-22:00. Vanaf 20:15-22:00 vindt het overleg
plaats met de directeur/bestuurder.
Twee maal per jaar vergadert de MR met de Raad van toezicht. Halverwege het schooljaar vindt deze
plaats samen met de overig stakeholders aan de hand van een overeengekomen thema waarin de
RvT het initiatief heeft. Aan het einde van het seizoen is er een tweede vergadering om terug en
vooruit te kijken als dan niet aan de hand van een thema.
De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Iedere ouder of ieder personeelslid heeft het
recht om deze vergaderingen bij te wonen. Notulen kunnen op aanvraag verstrekt worden.
De enige uitzondering in de openheid van het functioneren van de MR is als er gesproken wordt over
personen of persoonlijke aangelegenheden. Uiteraard gebeurt dit vertrouwelijk en wordt dan ook
alleen besproken met de MR-leden.
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5. Planning onderwerpen schooljaar 2019-2020
De volgende activiteiten/onderwerpen staan op de planning voor schooljaar 2019-2020. Daarnaast
kunnen afhankelijk van de ontwikkelingen (beleid) en actualiteit onderwerpen door MR of bestuur
worden geagendeerd
Wanneer
1 oktober 2019
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Te verwachten informatie/onderwerpen op de agenda
• Opstartvergadering MR
• Jaarverslag MR 2018-2019
• Jaarplan MR 2019-2020
• Rapportage opbrengsten eindtoetsen
• Jaarverslag school 2018-2019
• Jaarplan school 2019-2020

26 november 2019

•
•
•
•
•
•

Quickscan kwaliteitsbeleid
Begroting ouderraad komend schooljaar
Financieel verslag ouderraad voorgaand schooljaar
Schoolverlaters vragenlijst
Vakantierooster 2020-2021
Ontwikkelingen IKC

xx december 2019

•
•
•

Telgegevens 1 oktober
Quickscan sociale veiligheid
Financieel begroting 2020 + meerjarenperspectief

xx januari 2020

•
•
•

Begroting 2020
Evaluatie ICT Beleidsplan
Evaluatieopzet schoolplan 2019-2023

xx april 2020

•
•
•
•
•

Jaarlijkse verslag van de OPR
Tussentijdse leeropbrengsten (januari toetsen)
Voortgang schooljaarplan 2019-2020
Bestuursformatieplan
Rapportage ziekteverzuim 2018-2019

xx mei 2020

•
•
•
•

Formatieplan
Bestuursverslag (verslag 2019, verslag RvT Accountant)
Evaluatie contacten met ouders/IKC
Aanmeldingsprocedure nieuwe MR-leden (indien nodig)

xx juni 2020

•

Vergadering met Raad van Toezicht

xx juni (na 20:30)

•
•
•

Concept schoolgids
Jaarverslag MR
Evaluatie MR

Speerpunten / ambitie 2019-2020


Belang van kinderen



Schooltijden



Huisvesting

6. Financiële begroting MR 2019-2020
Dit schooljaar wordt ingezet op een basis MR-scholing van de nieuwe MR-leden. De kosten worden
geschat op plm. 200 euro.
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