Overzicht planning periodieke beleidsplannen MR
(versie nov. 2015) (Voor overige bevoegdheden: zie MR reglement)
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Jaarverslag MR

Verslaggeving van de
w erkzaamheden van de MR van het
afgelopen schooljaar. Alle bij de
school betrokkenen moeten van het
verslag kennis kunnen nemen.

Jaarlijks voor 1 oktober

Verplicht

september

Jaarverslag school

De MR op de hoogte stellen van het in
het afgelopen jaar gevoerde beleid.

Jaarlijks na de zomervakantie

Ter
kennisname

oktober

MR reglement

Vastleggen van rechten, plichten,
taken en bevoegdheden van de mr.

Instemming
met min. 2/3

oktober

Begroting van de
school

Het voorleggen van de begroting voor
het volgend schooljaar.

Verlenging na max. 2 jaar bij
afw ijking van w ettelijke
bevoegdheden
Jaarlijks eind december

Ter
kennisname

November

Onderhoudsplan
school

Planning van de te verrichten
onderhoudswerkzaamheden aan de
school over verscheidene jaren,
alsmede een financiële vertaling van
deze planning.

Periodiek zonodig aanpassen

Advies MR

januari

Vakantieregeling

Vaststellen, afgestemd op
locale/regionale regelingen, van de
schoolvakantie,ander dan de landelijk
vastgestelde zomervakantie.

Jaarlijks ruim voor aanvang
nieuw e schooljaar

Advies mr

januari

Schoolplan

Plan dat een beschrijving bevat van
het beleid met betrekking tot de
kw aliteit van het onderw ijs dat binnen
de school w ordt gevoerd.

1x 4 jaar

Instemming mr

Februari
2019

Ouderbijdrage

Vaststelling van de hoogte van de
besteding van de ouderbijdragen.

Periodiek zonodig aanpassen

Instemming
ouders

april

Zorgplan

Scholen die samenw erken in een
samenw erkingsverband stellen samen
een zorgplan vast.
Het zorgplan bevat maatregelen die
zijn getroffen om zoveel mogelijk
leerlingen, oorspronkelijk aangew ezen
op scholen voor speciaal
basisonderwijs, te laten deelnemen
aan het basisonderwijs, verzorgd door
de aan het samenw erkingsverband
deelnemende basisscholen. het
zorgplan bevat daarnaast afspraken
over verwijzing en toelating van
leerlingen, procedures die daarbij
w orden gevolgd en de te bereiken
resultaten.

jaarlijks

Instemming mr

mei

Formatie-inzet op
schoolniveau

Vaststellen of w ijzigen van de inzet,
de samenstelling daaronder
begrepen, van de formatie van de
school in het volgende schooljaar.

Jaarlijks

Instemming
personeel

Juni

Schoolgids incl.
jaarplan

Gids die over diverse w ettelijk
aangegeven onderw erpen adequate
informatie geeft aan ouders en
leerlingen om inzicht te krijgen in de
w erkwijze van de school.

Jaarlijks voor volgend
schooljaar

Instemming mr

Juni

