
 

Onderwerp Voorbereiding Wanneer Status Opmerkingen Advies/

instemming

Toelichting

Jaarverslag MR 2019-2020 Mark/Cora Aug/sep 2020 Ter bespreking Voor sep 2020: Opstellen concept jaarverslag MR. dinsdag 13 oktober 2020 MR Vaststellen Publiceren op website okt 2020.

Werkplan 2020-2021 Mark/Cora Aug/sep 2020 Ter bespreking dinsdag 13 oktober 2020 MR Vaststellen Publiceren op website okt 2020.

Incidentmeldingen Directie Aug/nov 2020 Ter bespreking dinsdag 15 december 2020 Overleg nvt Geanonimiseerd overzicht incidenten afgelopen periode. Ivm aanscherping beleid/protocol schorsing/verwijdering leerlingen.

Monitoring voortgang Schoolplan 2020/2021 Directie Dec/juni 2021 Ter bespreking dinsdag 15 december 2020 Overleg nvt We gaan actief de voortgang van de acties voortkomend uit het schoolplan volgen. De directie informeert MR over de voortgang.

Schoolveiligheidsplan en RI&E + schoolveiligheidsevaluatie Directie Okt/nov 2020 Ter bespreking dinsdag 15 december 2020 Overleg nvt Op stichtingsniveau is een nieuw ARBO plan vastgesteld. Elke school moet eigen invulling gaan geven aan onderdelen van dit plan. De 

directie informeert MR over de voortgang.

Begroting 2021 Directie Dec 2020 Ter informatie Aanleveren aan MR voor 1 dec 2020. dinsdag 15 december 2020 Overleg nvt Elk jaar moet de directie een nieuwe begroting opstellen voor het komende kalenderjaar. De directie licht de begroting toe. De  Zie MR 

statuut Art 11a.

Samenstelling benoemingsadvies comissie (BAC) MR Dec/juni 2021 Ter bespreking dinsdag 15 december 2020 MR nvt De huidige directeur neemt aan het einde van het schooljaar afscheid. De MR heeft adviesrecht over de procedures rondom de sollicitatie, 

de profielschets en andere randvoorwaarden van de nieuwe directeur. Vanuit de MR zal er een lid afgevaardigd worden naar de BAC.

School Zelf Evaluatie (SZE)  dit jaar niet, maar het krijgt een andere naam. IB Nov/dec 2020 Ter bespreking Doornemen en eventuele adviezen aan BG geven. dinsdag 15 december 2020 MR nvt De directie informeert de MR over de resultaten van de toetsen binnen de verschillende groepen op groepsniveau.

Eerste opzet werkverdelingsplan (incl normjaattaak) 2021-2022 Directie/MR Jan/mei  2021 Ter bespreking Definitieve versie aanleveren aan MR voor 1 mei 2020. 

Doornemen en eventuele adviezen en besluit aan BG 

terugkoppelen.

donderdag 11 februari 2021 Overleg nvt Het personeel en de directeur hebben veel meer vrijheid gekregen bij het gezamenlijk invullen van de werkverdeling/taken. De MR heeft in 

sep 2020 de cursus werkverdeling gevolgd. De eerste opzet van het nieuwe werkverdelingsplan 2020/2021 zal worden besproken.

Nieuwe statuten en reglementen MR en GMR MR Jan/feb 2021 Ter bespreking donderdag 11 februari 2021 MR Instemming MR De (G)MR statuten en reglementen zijn okt 2020 geactualiseerd en ter instemming voorgelegd aan de GMR in nov 2020. De MR moet 

instemmen met het deel dat De Driemaster betreft.

Schoolondersteuningslan Directie Dec/feb 2020 Ter bespreking Bepaald moet nog worden hoeveel leerlingen van elke 

'zwaarte' ondersteund kunnen worden.

donderdag 11 februari 2021 Overleg Advies Het schoolondersteuningsprofiel wordt geheel geactualiseerd. Hierin beschrijft de school welke leerlingen zij kan ondersteunen. In het 

nieuwe schoolplan is het profiel op hoofdlijnen beschreven. De school gaat eea nog verder invullen. De directie rapporteert voortgang en 

MR mag advies geven. Zie 

https://infowms.nl/sites/default/files/steunpunt%20medezeggenschap%20passend%20onderwijs/13%20handreiking%20schoolondersteuni

ngsprofiel.docx.pdf

Monitoring voortgang Schoolplan 2020/2021 Directie/MR Jan/apr 2021 Ter informatie donderdag 15 april 2021 Overleg Advies We gaan actief de voortgang van de acties voortkomend uit het schoolplan volgen. De directie informeert MR over de voortgang.

Vakantieplanning Directie Mrt 2021 Ter bespreking Aanleveren aan MR voor 1 april 2020. donderdag 15 april 2021 Overleg Advies De schoolvakanties in de regio Nijmegen zijn bovenschools vastgesteld. De MR heeft adviesrecht bij de invulling van studiedagen en andere 

vrije dagen.

School Zelf Evaluatie (SZE) IB Jan/mrt 2021 Ter bespreking Doornemen en eventuele adviezen aan BG geven. donderdag 15 april 2021 MR nvt De directie informeert de MR over de resultaten van de toetsen binnen de verschillende groepen op groepsniveau.

Formatieplan 2021-2022 Directie Apr 2021 Ter bespreking Aanleveren aan MR voor 1 april 2020. Doornemen en 

eventuele adviezen en besluit aan BG terugkoppelen.

donderdag 15 april 2021 Overleg Instemming PMR Invulling van de formatie gegeven leerlingenaantallen. De directie licht eea toe. De personeelsgeleding van de MR heeft instemmingsrecht 

over de inzet van het personeel.

Werkverdelingsplan (incl normjaartaak) 2021-2022 Directie Apr 2021 Ter bespreking Aanleveren aan MR voor 1 april 2020. Doornemen en 

eventuele adviezen en besluit aan BG terugkoppelen.

donderdag 15 april 2021 Overleg nvt Het personeel en de directeur hebben veel meer vrijheid gekregen bij het gezamenlijk invullen van de werkverdeling/taken. De verdere 

uitwerking van het nieuwe werkverdelingsplan 2020/2021 zal worden besproken.

Beleidsvoornemens BG 2021-2022 Directie Apr 2021 Ter informatie Beleidsvoornemens bevoegd gezag voor 1 april aan MR 

melden voor zover geen betrekking op begroting ivm 

planning MR 2020/2021.

donderdag 15 april 2021 Overleg nvt Voor het plannen van de werkzaamheden/agenda van de MR voor het komend schooljaar moet de directeur de MR informeren over 

nieuwe beleidsvoornemens voor het komend schooljaar. Zie MR statuut Art 11b.

Incidentmeldingen Directie Mei 2021 Ter informatie dinsdag 8 juni 2021 Overleg nvt Geanonimiseerd overzicht incidenten afgelopen periode. Ivm aanscherping beleid/protocol schorsing/verwijdering leerlingen.

Berekening middelen toegerekend aan BG Directie Mei 2021 Ter informatie Aanleveren aan MR voor 1 mei 2020. dinsdag 8 juni 2021 Overleg nvt Informatie met betrekking tot de school over de berekening die ten grondslag ligt aan de middelen uit ’s Rijks kas die worden toegerekend 

aan het bevoegd gezag. Zie MR statuut Art 11c.

Vastellen vergaderdata MR 2021-2022 MR Mei 2021 Ter bespreking Vaststellen dinsdag 8 juni 2021 MR Vaststellen Vergaderdata vaststellen tbv schoolgids/jaarkalender.

Monitoring voortgang Schoolplan 2020/2021 Directie Mei 2021 Ter informatie dinsdag 8 juni 2021 MR nvt We gaan actief de voortgang van de acties voortkomend uit het schoolplan volgen. De directie informeert MR over de voortgang.

Werkverdelingsplan (incl normjaartaak) 2021-2022 Directie Mei/juni 2021 Ter bespreking Aanleveren aan MR voor 15 juni 2020. Doornemen en 

eventuele adviezen en besluit aan BG terugkoppelen.

dinsdag 8 juni 2021 Overleg Instemming PMR De directie legt het werkverdelingsplan voor aan de PMR. De PMR heeft instemmingsrecht op het werkverdelingsplan op school en kijkt 

daarnaast of de procedure tot vaststelling van het plan goed is doorlopen en of het plan draagvlak geniet onder de teamleden.

Schoolgids en jaarkalender 2021-2022 Directie Juni 2021 Ter bespreking Aanleveren aan MR voor 15 juni 2020. Graag definitieve 

versie 2020-2021. MR moet instemmen met complete 

document.

dinsdag 6 juli 2021 Overleg Instemming OMR De oudergeleding heeft instemmingsrecht bij het vaststellen van de schoolgids.

Monitoring voortgang Schoolplan 2020/2021 Directie Juni 2021 Ter informatie dinsdag 6 juli 2021 MR nvt We gaan actief de voortgang van de acties voortkomend uit het schoolplan volgen. De directie informeert MR over de voortgang.

Evaluatie jaarplan 2020-2021 Directie Juni 2021 Ter informatie dinsdag 6 juli 2021 Overleg nvt

Jaarverslag van BG conform Art 171 WPO Directie Juni 2021 Ter informatie Aanleveren aan MR voor 20 juni 2020. dinsdag 6 juli 2021 Overleg nvt Toelichting vragen directie jaarverslag. Zie MR statuut Art 11b en 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelIV/Afdeling11/Artikel171

Data GMR vergaderingen

Ma 21 september 2020

Di 10 november 2020

Woe 9 december 2020

Ma 18 januari 2021 (GMR + MR cursusavond)

Do 4 februari 2021

Ma 15 maart 2021

Di 20 april 2021 (onder voorbehoud)

Di 1 juni 2021

Do 8 juli 2021

Vergadering/soort


