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Vergaderschema
De MR komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar. In de week voorafgaand aan de vergadering van de
MR vind er een gesprek met schoolbestuur plaats. De vergaderdata zijn in dit schooljaar als volgt:
Gesprek met directie

MR vergadering

Dinsdag 5 september 2017

Dinsdag 12 september 2017

Woensdag 11 oktober 2017

Woensdag 25 oktober 2017

Donderdag 30 november 2017

Donderdag 7 december 2017

Dinsdag 30 januari 2018

Dinsdag 6 februari 2018

Woensdag 28 maart 2018

Woensdag 4 april 2018

Dinsdag 8 mei 2018

Donderdag 17 mei 2018

Dinsdag 19 juni 2018

Dinsdag 26 juni 2018

De vergaderingen van de MR vinden altijd plaats in de koffiekamer van de locatie Loeswijk en zijn
openbaar. De gesprekken met de directie vinden plaats op de locatie Lucia en Loeswijk, al naar
gelang welk directielid bij deze bespreking aanwezig is.

Agenda
De agenda van een MR vergadering heeft de volgende structuur:


Opening



Vaststellen agenda



Vaststellen notulen vorige vergadering



Ingekomen stukken



[Inhoudelijke vergaderpunten]



Rondvraag



Sluiting

Aandachtsgebieden


Parro, Parnassys, gynzy



Schoolplan 2017 – 2021



ARBO Risico Inventarisatie en Evaluatie



Fusie / Kindcentrum / huisvesting



Passend onderwijs

Onderwerpen naar seizoen
Met de directie
Sept

Okt

Dec

Feb

Apr

Algemene gang van zaken

Eigen


Verkiezing voorzitter,
plaatsvervangend voorzitter,
secretaris en (eventueel)
penningmeester MR



Vaststellen Huishoudelijk reglement



Vaststellen Jaarplan



Vaststellen Jaarverslag vorig
schooljaar



Inventariseren scholingsbehoeften

Formatie-overzicht n.a.v. teldatum 1
oktober



Inventariseren initiatieven /
voorstellen van de MR zelf

Sociaal Jaarverslag vorig schooljaar
(evaluatie personeelsbeleid, w.o. ook gelijke
behandeling en
emancipatie/doelgroepenbeleid; een
onderdeel hiervan betreft het arbojaarverslag en ziekteverzuimbeleid.



Gynzy, parro, parnassys leerlijnen



Huisvesting



Schoolplan



Visiedocument herzien

Begroting 2017



Opinie vormen over formatiebeleid
in de toekomst



Huisvesting



Identiteit

Concept formatieplan volgend schooljaar



Voortgang doorvoer verbeterpunten uit
ARBO RI&E

Inventarisatie Arbo-zaken, RI&E en
ziekteverzuimbeleid



Evaluatie stand van zaken
personeelsbeleid, voorbereiding
bespreking algemene gang van
zaken met bevoegd gezag.



huisvesting

Formatieplan volgend schooljaar



Voorbereiding van de procedure voor
werving en selectie in verband met nieuwe
vacatures

Verkiezingen oudergeledingen MR
(kandidaatstelling)



Huisvesting



Gynzy, parro, parnassys leerlijnen



Passend onderwijs

Bespreking algemene gang van zaken met
de directie; financieel, organisatorisch en
onderwijskundig beleid

Met de directie
Mei

Eigen


Verkiezingen oudergeleding MR
(uitschrijven van verkiezingen)



personeelsvertegenwoordiging



Meningsvorming bijdrage MR in
Schoolgids komend schooljaar



Evaluatie Da Vinci en
muziekonderwijs



huisvesting

Schooljaarplan volgend schooljaar



Concept Jaarplan volgend schooljaar

Schoolgids volgend schooljaar



Jaarverslag van de school over vorig
boekjaar

Vaststellen samenstelling MR in
volgend schooljaar



Concept jaarverslag MR

Eventueel bijstellen formatieplan



Evaluatie taakbeleid aflopend schooljaar en
consequenties voor komend jaar

Vergaderschema MR volgend
schooljaar



huisvesting

Financieel jaarverslag vorig boekjaar
Vakantierooster volgend schooljaar

Jul

