
 
 

 

 

                                    Jaarplan MR 2022-2023 
22 september 2022 
MR-vergadering (MR-leden en directie) 

• Vaststellen vergaderplanning 

• Verplichte informatie van het bevoegd gezag (BG); samenstelling BG, managementstatuur, 
etc. 

• Verkiezing voorzitter en secretaris/penningmeester; taakverdeling binnen de MR 

• Bespreking jaarplan MR 

• Inventariseren scholingsbehoefte MR 

• Notulen en agenda GMR-vergadering (indien van toepassing) 
Overlegvergadering (MR-leden) 

• Bespreking informatie BG 
 
8 november 2022 
MR-vergadering (MR-leden en directie) 

• Vaststellen jaarplan MR 

• Vaststellen scholingsbehoefte MR 

• Discussie over begroting BG 

• Evaluatie ouderparticipatie i.s.m. ouderraad, eventueel plan van aanpak 

• Discussie Arbojaarplan 

• Discussie wijzigingen (onderdelen van het) schoolplan 

• Notulen en agenda GMR-vergadering (indien van toepassing) 
Overlegvergadering (MR-leden) 

• Vaststellen begroting bestuur, inclusief begroting school 

• Informatie meerjarenformatieplan bevoegd gezag 

• Installatie nieuwe MR-leden 

• Bijeenkomst met achterban en ouderraad over (financieel) jaarverslag 

• Informatie over (onderdelen van het) schoolplan 

• Verslag contact en vertrouwenspersoon klachtenregeling 

• Vaststellen Arbojaarplan 

• Aanvragen huisvestingsvoorzieningen (moet voor 1 februari bij de gemeente worden 
ingediend) 

 
16 februari 2023 
MR-vergadering (MR-leden en directie) 

• Functioneren van de MR 

• Communicatie met de achterban  

• Notulen en agenda GMR-vergadering (indien van toepassing) 
Overlegvergadering 

• Evaluatie passend onderwijs 
 
11 april 2023 
MR-vergadering (MR-leden en directie) 

• Inventarisatie Arbozaken en ziekteverzuimbeleid 



 
 

 

 

• Discussie zorgplan samenwerkingsverband (vóór 15 mei) 

• Discussie over (bestuurs)formatieplan 

• Informatie en discussie over vakantierooster 

• Overleg met de ouderraad 

• Notulen en agenda GMR-vergadering (indien van toepassing) 
Overlegvergadering 

• Informatieplan formatie komend schooljaar 

• Informatie concept schoolgids 

• Vaststellen (bestuurs)formatieplan (vóór 1 mei) 

• Informatie klachtenregeling 

• Informatie over schoolbudget o.b.v. CFi beschikking (vóór 1 mei) 

• Concept (bestuurs)formatieplan 
 

22 juni 2023 
MR-vergadering (MR-leden en directie) 

• Verkiezingsprocedure MR-leden 

• Discussie concept schoolgids 

• Vaststellen vakantierooster 

• Inventarisatie informatie en scholingsbehoefte 

• Activiteitenplan MR komend schooljaar 

• Notulen en agenda GMR-vergadering (indien van toepassing) 
Overlegvergadering 

• Vaststellen formatieplan komend schooljaar 

• Evaluatie klachtenregeling afgelopen schooljaar 

• Evaluatie/vaststelling werktijden en verlofregeling afgelopen en komend schooljaar 

• Informatie taakverdeling en taakbelasting afgelopen schooljaar 

• Informatie voortgang meerjarig beleidsplan 

• Vaststellen schoolgids 

• Jaarverslag inclusief jaarrekening 

• Evaluatie voortgang meerjarig beleidsplan 

• Definitieve vaststelling taakbeleid 

• Nascholingsplan komend schooljaar 

• Evaluatie taakverdeling en taakbelasting afgelopen schooljaar 

• Informatie en discussie over jaarverslag BG (vóór 1 juli) 

• Vaststellen schoolplan (4 jaarlijks) 
 

 
 
 


