
  AGENDA MR   

 
 

 

 
Datum:   Dinsdag 6 oktober 2020 

Tijdstip:   19.30 – 21.30 uur 
 

 
1. Goedkeuren notulen vorige vergadering   19.30 - 19.35 uur 

2. Mededelingen vanuit directie     19.35 – 19.45 uur 

3. Jaarplan (AKTIE allen lezen ter voorbereiding!!)   19.45 – 20.05 uur 
4. Jaarverslag (concept, is nog niet af)    20.05 – 20.15 uur 
5. Begroting       20.15 – 20.25 uur 
6. Bouw Hassinkborgh      20.25 – 20.30 uur 
7. Corona       20.30 – 20.40 uur 
8. Jaarorganisatie (vast agenda punt)    20.40 – 20.50 uur 
9. ALV        20.50 – 21.10 uur 
10. Jaarverlsag MR (+ financieel)     21.10 – 21.20 uur 
11. Informatie avond medisch handelen    21.20 – 21.25 uur 
12. Aansluiting/akties GMR – MR      21.25 – 21.30 uur 
13. Rondvraag 

 

Note:  
Martine zal t/m punt 7 aanwezig zijn. 

 
SEPTEMBER 

• Bespreken concept jaarplan MR. 

• Concept MR-jaarkalender en vergaderplanning bespreken. 

• Vaststellen schooljaarkalender. 

• Evaluatie realisatie beleidsvoornemens uit schoolplan vorig schooljaar, consequenties voor komend 

jaar vaststellen. 

• Concept jaarverslag MR van afgelopen schooljaar opstellen. 

• Concept begroting MR komend kalenderjaar opstellen. 

• Visie en missie MR doornemen 

• Huishoudelijk reglement doornemen 

OKTOBER 

• Vaststellen jaarplan MR. 

• Vaststellen jaarbegroting MR; hierbij bekijken wat te doen met reserve.  

• MR-jaarkalender en vergaderplanning vaststellen en toesturen aan alle ouders. 

• Scholingsbehoeften MR inventariseren.  

• Definitieve vaststelling taakbeleid c.q. taakverdeling en vergaderplanning lopend schooljaar inzake 
het team. (I) (art. 12.1 h WMS) 

• Vaststellen MR-jaarverslag vorig schooljaar (art 7.3 WMS). Deze opnemen in jaarverslag van de 

school. 

• Bespreking jaarverslag BS Los Hoes vorig schooljaar, inclusief evaluatie beleidsvoornemens. 
NOVEMBER/DECEMBER 

• Ter informatie: Sociaal Jaarverslag vorig schooljaar (opgesteld door Keender) (evaluatie 

personeelsbeleid, w.o. ook gelijke behandeling en emancipatie/doelgroepenbeleid (art. 7.2 WMS: 
waken tegen discriminatie); een onderdeel hiervan betreft het arbo-jaarverslag en 

ziekteverzuimbeleid. (I door GMR) 

• Zorgplan volgend schooljaar (I) (art 10 b WMS) 

• Inzage / bespreking concept begroting BS Los Hoes. 

 
 

 
 


