Jaarplanning
Beste Lezer,
Fijn dat u de jaarplanning van de Medezeggenschapsraad bekijkt. In deze planner vind u
wat de MR door het jaar heen behandelt. Bij vergaderingen komen natuurlijk meer
punten aan bod dan dat u in de jaarplanning vind. De Mient is continu in ontwikkeling en
vele gebeurtenissen volgen elkaar door het jaar heen op. Mocht u punten missen en
willen inbrengen dan kunt u ons altijd mailen via MRdemient@Gmail.com. Wij nodigen u
ook graag uit om bij onze vergaderingen aanwezig te zijn. De data en tijden zijn te
vinden in de agenda op Social Schools

Jaarplanning MR de Mient.

augustus/ september
•

Vaststellen jaarplanning MR

•

Schoolontwikkelplan huidige schooljaar

•

Taakverdeling binnen de MR afstemmen

•

Activiteit eerste week schooljaar om ouders en leerlingen welkom te heten
(berichtje sturen SocialSchools)

•

Concept jaarverslag MR voorgaande schooljaar (voorgaande jaar)

•

Planning van scholing of cursussen MR

oktober
•

Vaststellen jaarverslag MR voorgaande schooljaar en digitaal beschikbaar stellen

•

Evaluatie personeelsbeleid

•

Overzicht van de formatie na teldatum van 1 oktober

•

Overleg met ouderraad en leerlingenraad
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november/ december
•

Verslag van vertrouwenspersoon

•

MR reglement concept

januari/ februari
•

Verkiezingen MR plannen

•

Tussenevaluatie Schoolontwikkelplan

•

Concept formatieplan komende schooljaar

•

Concept begroting

•

MR reglement afronden

maart/ april
Vaststellen formatieplan komende schooljaar
•

Vrijwillige ouderbijdrage: verantwoording afgelopen jaar en vaststelling voor volgend
schooljaar

•

Vaststelling begroting voor schooljaar voor volgend schooljaar

•

Werktijden- en verlofregeling aankomend schooljaar

•

Overleg met ouderraad of leerlingenraad

•

Stand van zaken meerjarig beleidsplan

•

Vaststelling schoolgids aankomend schooljaar, incl. vakantierooster en studiedagen

mei/ juni
•

Schoolgids voor volgende schooljaar publiceren

•

Vaststellen vergaderrooster MR (juli laatste MR vergadering van het jaar )

•

Vaststellen jaarplan aankomend schooljaar

Opmerkingen: Bij elke vergadering kunnen er punten worden ingebracht ouders of
medewerkers van school. Elke vergadering is openbaar tenzij er privacy gevoelige
informatie wordt besproken.
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