JAARPLAN MR
Dit is het jaarplan van de Medezeggenschapsraad van IKC De Koperwiek van het
schooljaar 2021-2022. In dit jaarplan is een inhoudelijk vergaderplan opgenomen én
een begroting van de Mr voor dit kalenderjaar.
Een week voorafgaand aan een Mr-vergadering wordt een conceptagenda gestuurd.
Zowel ouders als personeelsleden kunnen deze agenda aanvullen met
bespreekpunten. Deze punten worden dan opgenomen in de definitieve agenda.
De basisinhoud voor de agenda zijn de vaste bespreekpunten zoals opgenomen in
dit jaarplan.
Naast de hieronder vermelde agendapunten zijn er ook vaste agendapunten,
te weten:
● Informatie vanuit de directie
In het schooljaar 2021-2022 staan de volgende onderwerpen centraal:
*Corona
*Vernieuwbouw
*10/14-onderwijs (Kansrijk)
● Informatie vanuit het team (Lief en Leed)
● Informatie vanuit de Gmr
● Informatie rondom ARBO

JAARBEGROTING MR
Het budget van de Mr is een bedrag per leerling (zie CAO).
De begrote kosten voor het komende schooljaar zijn als volgt:

KOSTENPOST

BEGROTING

Contributie VOO

€ 166

Teambuilding Mr

€ 500

Vergaderkosten / Administratiekosten
Abonnement op tijdschrift Info Mr

Gratis

Attenties vanuit Mr

€ 350

Scholing Koperwiek-specifiek (als nodig)

€ 1000

Overig / Onvoorzien

VERGADERING 1:

AUGUSTUS / SEPTEMBER

Vaststellen:
● Mr-jaarplan inclusief
*Begroting
*Vergaderplanning
● Taakverdeling binnen de Mr / Verkiezing
*Voorzitter / Secretaris / Penningmeester
Bespreken:
● Concept Jaarverslag Mr vorig schooljaar
● Installatie nieuwe Mr-leden (indien aan de orde)
● Voorbereiden verkiezingen (indien nodig)
● Scholingsbehoefte

VERGADERING 2:

OKTOBER / NOVEMBER

Vaststellen:
● Mr-jaarverslag vorig schooljaar
Bespreken:
● Aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen
● Informatie over (onderdelen van het) schoolplan

VERGADERING 3:

DECEMBER / JANUARI

Vaststellen:
●
Bespreken:
● Eerste informatie jaarbegroting school

VERGADERING 4:
Vaststellen:
●
Bespreken:
● Functioneren Mr
● Informatie over vakantierooster (opgesteld vanuit de Gmr)
● Voorbereiding verkiezingen (indien nodig)

FEBRUARI / MAART

VERGADERING 5:

APRIL / MEI

Vaststellen:
● Ouderbijdrage volgend schooljaar (ten behoeve van incasso op 01-10)
● Verkiezingen Mr
● Formatieplan komend schooljaar
Bespreken:
● De schoolgids is door de Mr vastgesteld voor vier jaar: 2019-2023.
Jaarlijks wijzigen enkel een aantal jaar gerelateerde data.
Deze worden in vergadering 5 besproken.
● Schoolplan katern A (strategisch beleid) +B (analyse en achtergrondinformatie)
is door de mr vastgesteld voor 2019-2023. Schoolplan katern C (operationeel
beleid) wordt jaarlijks opnieuw opgesteld. De onderdelen waarover
advies/instemming gevraagd worden worden in mei geagendeerd

VERGADERING 6:
Vaststellen:
● Activiteitenplan Mr komend schooljaar
● Vergaderplanning volgend schooljaar
● Werkverdelingsplan (alleen PMR)
Bespreken:
● Concept Jaarverslag Mr

JUNI / JULI

