
Jaarplanning MR 2020 - 2021 
 

Toelichting op het jaarplan 
In deze jaarplanning is globaal vastgelegd met welke onderwerpen de MR zich het komende 
jaar mee bezig gaat houden en wanneer dit gaat gebeuren. Tijdens een MR vergadering 
komen jaarlijks terugkerende onderwerpen aan de orde welke een instemming behoeven 
van de MR, zoals de begroting, het formatieplan, het schoolplan, het jaarplan en de 
schoolgids. In tabel 1 is een overzicht gemaakt van deze onderwerpen en wanneer deze aan 
bod komen. Naast deze jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn er een aantal vaste punten 
waar de MR altijd over geïnformeerd wil worden. Dit zijn terugkoppelingen vanuit de 
gemeenschappelijke MR (GMR) vergaderingen,  beleidsaanpassingen en personele 
ontwikkelingen. Naast deze vaste agendapunten heeft de MR ook een aantal speerpunten 
vastgesteld. Dit zijn onderwerpen waar de MR komend jaar specifiek aandacht aan wil 
geven. Een toelichting op deze speerpunten is hieronder weergegeven. De agenda wordt 
voorafgaand aan elke MR vergadering besproken met de directeur (Marja Hamers of Marie 
Louise Bijl) en zij wordt vrijwel elke vergadering uitgenodigd om tijdens de MR vergadering 
nader toelichting te geven op de aangeleverde stukken.  
 

De agenda van een MR vergadering bestaat daarmee altijd uit de volgende vaste 
agendapunten:  

 Rondvraag 
 Vaststellen agenda, notulen vorige vergadering, actielijst 
 Update vanuit GMR  
 Beleidsaanpassingen 
 Personele ontwikkelingen   
 Communicatie met ouders en ouderbetrokkenheid  (zie speerpunt 1)  
 Evaluatie Regelluwe school  (zie speerpunt 2)  
 Ingekomen post MR mail  
 Extra agendapunten  

 
Personeelsleden en ouders van de school kunnen de medezeggenschapsraad verzoeken een 
onderwerp te agenderen voor een vergadering van de medezeggenschapsraad, indien het 
een onderwerp betreft dat meerdere leerlingen en/of personeelsleden en/of ouders betreft. 
 
De vergaderdata van het schooljaar 2020 - 2021 zijn:  
Vergadering 1   29 september 2020 
Vergadering 2   27 oktober 2020 
Vergadering 3   24 november 2020 
Vergadering 4   12 januari 2021 
Vergadering 5   9 maart 2021 
Vergadering 6   8 juni 2021 
 
 
 



Tabel 1:  
Jaarplan van de jaarlijks terugkerende onderwerpen  

Activiteit Concept af Instemming op  

Begroting  half oktober 
2020 

27-10-2020      
instemming MR 

Vakantierooster + jaarkalender 
studiedagen 

maart 2021 april 2021 
instemming MR 

Formatieplan  april 2021 april 2021 
instemming PMR 

Schoolgids  juni 2021  juni 2021            instemming 
OMR 

Jaarplan  juni 2021 juni 2021 
instemming MR 

Jaarplan van overige jaarlijks terugkerende onderwerpen 

Vaststellen taakverdeling MR 
 

29 september 2020 

Jaarverslag MR 
 

29 september 2020 

Jaarplanning MR 
 

29 september 2020 

Verkiezingen nieuwe oudergeleding 
MR 

 
8 juni 2021 

 

Toelichting op de speerpunten voor het schooljaar 2020-2021:  
 
Speerpunt 1  Communicatie met ouders en ouderbetrokkenheid 
 
Communicatie ziet de MR als een kerntaak die blijvend onze aandacht heeft. Wij willen in 
beeld brengen wat de wensen en verwachtingen op dit punt van ouders zijn. Ook zullen wij 
in de MR regelmatig van gedachten wisselen hoe we de driehoek kind-school-ouders verder 
kunnen verstevigen, hoe we beter kunnen uitwisselen en samenwerken en ook hoe we meer 
gebruik kunnen maken van elkaars expertise.   
 
Transparantie van de activiteiten van de MR  
De MR vindt het belangrijk dat de ouders weten waar de MR zich mee bezig houdt. Vanaf dit 
schooljaar koppelen we de belangrijkste punten van de vergaderingen terug in de 
nieuwsbrief en plaatsen we de notulen op de website. Onderdeel van de transparantie is 
onder andere het publiceren op de website van het jaarplan van de MR,  het MR reglement 
van de SPO en het huishoudelijk reglement van de MR. Deze documenten zijn in het 
schooljaar 2019-2020 gepubliceerd op de website.  
 



Speerpunt 2  Evaluatie Regelluwe school 
 
In september 2018 is de Apollo 11 gestart met het experiment “Regelluwe school”. Dit is een 
initiatief van voormalig staatssecretaris Dekker van OCW. In dit experiment krijgen scholen 
met aantoonbaar goede onderwijskwaliteit meer ruimte voor eigen initiatieven. De Apollo 
11 heeft in het kader van dit experiment onderwijstijd ingeleverd, waardoor meer 
ontwikkeltijd voor leerkrachten is ontstaan. De MR wil op de hoogte gehouden worden over 
de voortgang en ervaringen met het experiment “Regelluwe school” en tussentijds 
evalueren wat de stand van zaken is; zowel voor ouders als voor leerkrachten. Aangezien dit 
het laatste volle schooljaar is van het experiment, wil de MR ook op de hoogte gehouden 
worden van de resultaten. Aan het eind van dit schooljaar komt er vanuit de MR een 
evaluatie onder de ouders en leerkrachten waarin onder andere de ervaringen en resultaten 
worden geëvalueerd.  
 
 
 
 
 
 
 


