Concept jaarplan MR Aldoende schooljaar 2019 – 2020

Algemeen
Voor u ligt het jaarplan van de Medezeggenschapsraad Aldoende voor het schooljaar 2019 – 2020. In
dit plan staat welke onderwerpen op welk moment op de agenda staan van de MR.
Wat doet de MR?
De MR denkt en beslist mee over het reilen en zeilen van OBS Aldoende. In het jaarplan van de MR
wordt beschreven met welke onderwerpen de MR zich dit schooljaar bezig gaat houden en wanneer
dat gebeurt.
De MR komt 6 keer per jaar bij elkaar om met elkaar te vergaderen en ruimt dan ook jd in voor
overleg met het schoolbestuur.
Er is een aantal jaarlijks terugkerende onderwerpen dat besproken moet worden. Die onderwerpen
zijn onder meer:
●

de begro ng van de school

●

het forma eplan

●

het schoolplan

●

de schoolgids

●

het vakan erooster en

●

de voortgang van het meerjaren beleidsplan.

Daarnaast agendeert de MR onderwerpen waaraan zij dit jaar speciale aandacht aan wil besteden.
Het gaat dan onder meer om:
●

de zichtbaarheid van de MR binnen school

●

de communica e met de achterban

●

het vergroten van de ouderpar cipa e

●

de kansen en uitdagingen van Aldoende als gemengde school

●

duurzaamheid en

●

gezonde voeding.

Als ouder of docent bent u welkom om de vergaderingen van de MR bij te wonen. Hieronder vindt u
de agenda van de MR waarin staat wanneer welk onderwerp besproken wordt. Natuurlijk kunt u ook
punten ter bespreking via de MR inbrengen.

Vaste agendapunten:
- info vanuit GMR
- mededelingen vanuit bestuur
- info vanuit direc e
- contact ouderraad- communica e met achterban

OKTOBER 2019
- schoolplan en schoolgids
- vaststellen concept jaarverslag MR
- vaststellen concept jaarplan MR
- bespreken communica eplan MR

NOVEMBER 2019
- inspec everslag
- huishoudelijk regelement (bespreking)
- schoolbegro ng (ter bespreking)
- voedingsbeleid (bespreking)
- communica eplan (besluit)

JANUARI
- schoolbegro ng (besluit)
- huishoudelijk regelement (besluit)
-- duurzaamheid (visie direc e)
- veiligheid/welzijn (borging)

FEBRUARI 2020
- informa e ziekteverzuim/ Arbobeleid school
- veiligheid/welzijn (besluit)
- evalua e func oneren MR

MAART 2020
- concept vakan erooster (bespreking)
- forma eplan 2020 – 2021 (bespreking)
- voortgang beleid school inzake duurzaamheid
- evalua e klachtenregeling

APRIL 2020
- schoolgids (bespreking)
- vakan erooster (besluit)
- ouderbetrokkenheid / Daltondag
- voortgang meerjaren beleidsplan

JUNI 2020
- informa e schoolbudget 2020 – 2021
- schoolgids (besluit)
- evalua e MR en bespreking jaarplan MR 2020 - 2021

