
Jaarplan 2020 MR de Wilderen 

Schoolplan = jaarplan 

Koersplan = lange termijn plan 

 

September 

• Schooltijden evaluatie 

• Vaststellen jaarplanning MR / inventariseren bespreekpunten 

• Bespreken aftreedschema MR (2020: vacature MR Personeel) 

Oktober  

• Schoolplan school + nascholing team (instemming MR-personeel / ter info MR-

ouders) 

• Pestprotocol/ pest-coördinator (Gerry voorbereiding, ter info gehele MR , coördinator 

nog niet formeel: wat is de rol?) 

• Taakverdeling binnen de MR incl. werkgroepen (indien van toepassing) 

• Scholingsbehoefte MR inventariseren 

• Verkeersveiligheid rondom de school (Gerry voorbereiding, ter info gehele MR) 

November 

• Verslag vanuit contactpersoon klachtenregeling (Mirjam) 

• Evaluatie/bijstellen proces formatieplan (wacht op BOUW overleg, ter info) kijkend 

naar het afgelopen schooljaar.  

• Concept jaarverslag MR (actie voorzitter en secretaris MR) 

• MR verkiezingen 

Januari  

• Communicatie ouders en school  (beleid instemming MR-ouders)  

• Schoolgids: proces afstemmen (instemming MR-ouders) 

• Zorgplan vanuit KO (Secretaris: Lili Stienen tijdig uitnodigen) 

• MR jaarverslag vaststellen 

• Invulling van speerpunten schoolplan: werkgroep meerbegaafdheid / plusklas  

 

 

 

 

  



Februari 

• Tussenevaluatie van de MR 

• Begroting (GMR) (ter info MR) 

• Verkeersveiligheid rondom de school (ter info gehele MR) 

• Ontruimingsplan en evt. andere arbo-zaken (RI&E) (ter info gehele MR) 

• Invulling van speerpunten schoolplan: werkgroep Begrijpend Lezen 

Maart 

• Stand van zaken koersplan (ter info gehele MR) 

• Passend onderwijs (KO ter info gehele MR) 

• (Vervolg) begroting (GMR) 

• Invulling van speerpunten schoolplan: werkgroep Rekenen 

April 

• Toelichting protocol groepsverdeling (ter info gehele MR) 

• Vakantierooster: invulling studiedagen (advies MR) 

• Rol van de pest coördinator 

Mei 

• Formatieplan vaststellen (instemming MR-personeel) 

• Bijlage MR voor schoolgids bespreken en vaststellen  

• Concept Schoolplan 2021/2022 (instemming gehele MR) 

• Invulling van speerpunten schoolplan: werkgroep Mediawijsheid 

Juni 

• Concept jaarplan bespreken (ter info gehele MR) 

• Vaststellen schoolgids (Instemming MR-ouders) 

• Definitief schoolplan (instemming gehele MR) 

• Vaststellen vergaderrooster  

• Invulling van speerpunten schoolplan: werkgroep WOC 

 

 

→Indien zich voordoet: 

• Verslag inspectiebezoek 

• Werving personeel van buitenaf voor diverse geledingen  

(bij bestuurder lid MR oudergeleding en lid MR personeelsgeleding)  

 


