
Jaarplanning MR 2022 - 2023 
 
Toelichting op het jaarplan 
In deze jaarplanning is globaal vastgelegd met welke onderwerpen de MR zich het komende jaar 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 Marie Louise Bijl en zij wordt 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:  

● Vaststellen agenda, notulen vorige vergadering en actielijst 
● Update vanuit GMR  
● Personele ontwikkelingen   
● Beleidsaanpassingen 
● Evaluatie speerpunten 
● Extra agendapunten  
● Ingekomen post MR mail  
● Rondvraag 

 
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 2022 - 2023 zijn:  
Vergadering 1   6 september 2022 
Vergadering 2   26 september 2022 
Vergadering 3   19 oktober 2022 



Vergadering 4   7 december 2022 
Vergadering 5   8 maart 2023 
Vergadering 6   24 mei 2023 
 
Indien nodig zullen extra vergaderdata worden toegevoegd.  
 

Tabel 1:  
Jaarplan van de jaarlijks terugkerende onderwerpen  

Activiteit Concept af Instemming op  

Begroting  oktober 2022 19-10-2022   
instemming MR 

Vakantierooster + 
jaarkalender studiedagen 

maart 2023 april 2023 
instemming MR 

Formatieplan  april 2023 april 2023 
instemming PMR 

Schoolgids  juni 2023 juni 2023 
instemming OMR 

Jaarplan  juni 2023 juni 2023 
instemming MR 

Jaarplan van overige jaarlijks terugkerende onderwerpen 

Vaststellen taakverdeling MR 19 oktober 2022 19 oktober 2022 

Jaarverslag MR september 2022 november 2022 op 
website gepubliceerd 



Jaarplanning MR september 2022 november 2022 op 
website gepubliceerd 

 
Toelichting op de speerpunten voor het schooljaar 2022-2023 
 
Speerpunt 1 Onderwijsvernieuwing en homogeen werken 
 
We zijn dit schooljaar gestart met waar mogelijk werken in homogene groepen. We willen graag goed evalueren hoe dit bevalt en in kaart 
brengen wat de opbrengsten hiervan zijn. In het schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met nieuwe methodes voor technisch en begrijpend 
lezen (Estafette editie 3 en Veilig Leren Lezen Kim-versie), thematisch werken (Blink) en Engels (Groove.me). We horen graag hoe het verder 
implementeren van deze methodes verloopt. We gaan dit schooljaar overstappen op een nieuw leerlingvolgsysteem (IEP) en worden 
meegenomen in het proces van deze overgang. Als laatste zijn er specialisten in opleiding om kritisch te kijken naar ons reken- en taalonderwijs 
en ons onderwijs aan jonge kinderen. Indien er aanpassingen nodig zijn, worden wij hier ook graag van op de hoogte gehouden.  
 
Speerpunt 2 TSO en groene schoolplein 
 
In het schooljaar 2021-2022 is een start gemaakt met de realisatie van een groen schoolplein. Dit proces verloopt tot nu toe moeizaam. Dit 
schooljaar willen we weer nieuw leven blazen in de werkgroep en de communicatie tussen de werkgroep en school monitoren. Het loopt 
momenteel stuk op hoge kosten en tijd. We hopen dat er door nieuwe aanwas van ouders in de werkgroep nieuwe stappen gemaakt kunnen 
worden dit schooljaar.  
 
Speerpunt 3 Communicatie met ouders en ouderbetrokkenheid 
 
Er is al veel geïnvesteerd in goede communicatie tussen school en ouders en daar zijn we heel tevreden over. We krijgen dit ook vaak terug 
vanuit ouders. Met het oog op het toenemende lerarentekort, de gevolgen daarvan en de communicatie die daarbij nodig is, vinden we het 
belangrijk om dit speerpunt wel te behouden.  
 


