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Voor u ligt de jaarplanning van de medezeggenschapsraad (MR) van Openbare 
Montessorischool de Mare van het schooljaar 2021-2022. Deze jaarplanning beschrijft de 
agenda- en overlegpunten van de MR in het lopende schooljaar. Het kan gedurende het 
schooljaar voorkomen dat er wijzigingen plaatsvinden in de jaarplanning. Dit hangt af van 
aangelegenheden die tussendoor binnen de MR besproken moeten worden. Deze wijzigingen 
zullen toegevoegd worden en in het jaarverslag 2021 – 2022 toegelicht worden. 
  
9 september 2021   

• MR regelement & huishoudelijk regelement (vernieuwen)   
• Jaarplanning (opstellen)   
• NPO gelden   

  
4 november 2021   

• Jaarverslag MR 2020-2021 en digitaal beschikbaar stellen   
• NPO gelden   
• Jaarplanning MR   
• Huishoudelijk regelement (vernieuwen)   
• MR regelement (vernieuwen)   
• Verkeerssituatie rond de school   
• Verkiezingen (O)MR   
• Schoolreis   

  
Extra vergadering 9 december 2021  

• Schoolreis  
• Verkeerssituatie  
• Taakverdeling MR   
• Overzicht van de formatie na teldatum van 1 oktober, Concept formatieplan 
lopende schooljaar, voor 15 januari  
• Vaststellen jaarplan MR  
• Vaststellen jaarbegroting MR   
• Cultuurcoördinator uitnodigen (Aagje)   
• Vaststelling jaarverslag school over voorgaand schooljaar  

  
  
13 januari 2022   

• Update Campus aan de Grift   
• Schooljaarplan 2022-2023   
• Schoolgids 2022-2023  
• Update bewegingsonderwijs   
• Ouderraad (Evelien)  

  
  
7 maart 2022   

• Personeelsbeleid en organisatorische zaken  
• Begroting  
• Update Vijf gelijke dagen model   
• Vaststellen formatieplan komende schooljaar  
• Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage & vaststelling vrijwillige 
ouderbijdrage 2022-2023  
• Vaststelling begroting voor schooljaar 2022-2023  
• Behoefte aan scholing inventariseren  

  
 



 

 

 

  
12 april 2022   

• Overleg met ouderraad (Update Evelien)   
• Stand van zaken meerjarig beleidsplan  
• Vaststellen schoolgids 2022-2023  
• Bijstellen formatieplan aankomend schooljaar  
• Werktijden- en verlofregeling aankomend schooljaar  
• Evaluatie taakbeleid lopende schooljaar  
• Vasstellen vergaderdata volgend schooljaar  
• Verkiezingen MR?   

  
  
14 juni 2022   

• Concept activiteitenplan MR   
• Evaluatie jaarplan 2021-2022   
• Concept MR jaarverslag 2021-2022   
• Ambities MR   
• Begroting 2022   
• Taakbeleid; schoolondernemingsplan   
• Evaluatie en Studiedagen en terugkoppeling naar ouders   
• Veiligheidsplan  

 


