Agenda MR overleg
Datum:
Tijd:
Plaats:

23-01-2019
20.00 uur
Bitgummole

Br =brainstorming
D =discussie zonder besluiten
M =mening geven
B =besluit nemen
I = informatie

Aanwezigen: Haaije Pieter, Baukje, Thijs, Tim, Ettje
Agendapunt
Opening
Vaststelling agenda

Doel

1.
2.

Wie
H.P.
H.P.

Notulen
Iedereen aanwezig

3.

Notulen

M

allen

Streven om notulen binnen 10 werkdagen op de
website.

4.

Mededelingen

I

•

allen

Vervanging in groep 3-4 is besproken.

5.

Schoolbudget

I

•

Ingebracht door Tim

Tim

besproken

6.

Bijeenkomst GMR

I/B

•

Uitnodiging voor bijeenkomst “(G)MR als
breekijzer voor passend onderwijs”

allen

B

•

Verkiezingen MR

M/I

•

Allen
Ingebracht door Tim. Advies aanvraag en
instemmingsverzoek omzetting rechtspersoon
van vereniging naar stichting (zie ook
MijnSchool)
Allen
Wijzigingen?

2019? > nagevraagd bij OPR Friesland. In
afwachting van reactie. Leden MR beoordelen
persoonlijk of het relevant is.
Meeste schoolorganisaties zijn al stichting.
In februari 2 bijeenkomsten waarop leden zullen
stemmen.

7.

Adviesaanvraag
rechtspersoon

8.

9.

Schoolplan

I

•

Hoe ziet het nieuwe schoolplan er uit?

Allen

10

Taakbeleid

I

•

In ontwikkeling. Aanvullingen?

Tim

B

Omschrijving agendapunt
Welkom plus melding afwezigen
1. Eventueel prioriteiten stellen in volgorde
2. Punten toevoegen bij punt (w.v.t.t.k.)
• Vorige vergadering, op- aanmerkingen

Baukje haar laatste jaar. Binnen personeel
wordt de vraag uitgezet wie met ingang van het
nieuwe schooljaar zitting wil nemen.
Gepersonaliseerd leren 3 bijeenkomsten gehad.
Cursus geeft inzicht. Leerlingen worden er
actief bij betrokken. Dit jaar focus op
informeren. Volgend jaar hulp van expert
gepersonaliseerd leren bij start implementeren.
De formatie voor volgend schooljaar is
besproken. Door het iets kleinere leerlingen
aantal zijn enkele aanpassingen nodig. Voor de
voorjaarsvakantie wordt het formatieplan
bovenschools ingeleverd.
Vorige keer besproken. In afwachting van
ontwikkelingen omtrent nieuw taakbeleid en
nieuw registratieprogramma.

11.

Schoolgids voor volgende
schooljaar

I

•

Status?

Tim

12.

Ouderbetrokkenheid

I

•

Toelichting voortgang of na 5 feb. vervolg

Tim

13.

Leerlingenraad
(Idee 1 MR)

I

•

Toelichting voortgang

Tim

15.

Jaarverslag

I

•

Status voortgang

16.

Vertrouwenspersoon

I

•

Stand van zaken

Baukje/
allen
Baukje

Jaarverslag voor schooljaar 2019-2020 zal in
september 2020 beschikbaar zijn.
Mw. de Groot is de vertrouwenspersoon

17.

Begroting MR

I

•

Aangepast n.a.v. aanvullingen

H.P.

Goed gekeurd

18.

Jaarplanning MR

b/d/m

-

W.v.t.t.k. - 5 min

Punten januari zijn verwerkt in deze agenda
Toevoegingen?
Afhankelijk van de punten: br/d/m/b

Allen

19.

•
•
•

20.

Rondvraag

M/B

•

21.

Sluiting/punten

M/B

•

Schoolgids wordt gemaakt via “Scholen op de
kaart” (vanuit ministerie van onderwijs) en staat
op de website. Het document wordt continue
aangevuld wanneer nieuwe informatie
beschikbaar is.
Terugkoppeling van bijeenkomst 5 feb volgt in
volgende MR vergadering op 12 maart 2020
In de klassenvergadering is het onderwerp
besproken. Leerlingen reageerden enthousiast.
Eerste bijeenkomst staat gepland voor 5 feb
2020

-

Punten aangeven die volgende keer op de
agenda moeten

•
•
•
•
•
•
•

Personeelsbeleid en organisatorische
zaken
Begroting
Vaststellen formatieplan komende
schooljaar
Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage
Vaststelling vrijwillige ouderbijdrage
voor volgend schooljaar
Vaststelling begroting voor schooljaar
voor volgend schooljaar
Behoefte aan scholing inventariseren

Bijlage 1 Model jaarplanning MR basisonderwijs
Augustus/September
MR-vergadering:
• Vaststellen jaarplanning MR
• Taakverdeling binnen de MR
• Activiteit eerste week schooljaar om ouders en leerlingen welkom te heten
• Schoolkalender vaststellen en meegeven aan alle leerlingen
• Vaststellen vergaderrooster MR
• Vaststellen jaarbegroting MR
• Concept jaarverslag MR voorgaande schooljaar
• Eigen voorstellen van de MR
Overige punten:
• Vaststelling taakbeleid voor lopende schooljaar
• Overleg met ouderraad of leerlingenraad
• Overige punten afkomstig van schoolleiding
• Planning van scholing of cursussen MR
Oktober
MR-vergadering:
• Vaststellen jaarverslag MR voorgaande schooljaar en digitaal beschikbaar stellen
• Evaluatie personeelsbeleid
• Overzicht van de formatie na teldatum van 1 oktober
November/December
MR-vergadering:
• Plan van aanpak voor ouderparticipatie in samenwerking met de ouderraad of leerlingenraad
Overige punten:
• Verslag van vertrouwenspersoon
• Concept formatieplan lopende schooljaar (2020-2021), voor 15 januari
• Vaststelling jaarverslag school over voorgaande schooljaar
Januari/Februari
MR-vergadering:
• Verkiezingen MR
• Schoolplan
• Schoolgids voor volgende schooljaar
Maart/April
MR-vergadering:
• Personeelsbeleid en organisatorische zaken
• Begroting
• Vaststellen formatieplan komende schooljaar
• Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage
• Vaststelling vrijwillige ouderbijdrage voor volgend schooljaar
• Vaststelling begroting voor schooljaar voor volgend schooljaar
• Behoefte aan scholing inventariseren
Overige punten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe klachtenregeling
Overleg met ouderraad of leerlingenraad
Stand van zaken meerjarig beleidsplan
Jaarplan aankomend schooljaar
Vaststelling schoolgids aankomend schooljaar
Bijstellen formatieplan aankomend schooljaar
Werktijden- en verlofregeling aankomend schooljaar
Evaluatie taakbeleid lopende schooljaar

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4. Begroting

Begroting MR
2019/2020
Reiskosten
Druk- en printkosten
Jaarafsluiting
Inhuur expertise
Scholing
Onvoorzien

50
25
300
100
100
25
€ 600,00

