
 

 

 

Jaarplan MR  

Inleiding  

De MR van de IKC De Toorts zet in dit jaarplan de uitgangspunten, planning en taakverdeling 

voor het komende schooljaar uiteen. Het jaarplan biedt de MR houvast bij de planning van 

de werkzaamheden. Het jaarplan is bedoeld om te informeren over de geplande activiteiten 

van de MR in het schooljaar 2020 – 2021. De MR heeft als hoofdzaak het toetsen van het 

schoolbeleid volgens het schoolplan en activiteitenplan. Op basis van wettelijke regelgeving 

wordt gevraagd om instemming en/of advies, waardoor het schoolbeleid formeel uitgevoerd 

kan worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ongevraagd advies uit te brengen.  

De MR werkt met in achtneming van hetgeen is bepaald in:  

• Het medezeggenschapsstatuut  

• Het medezeggenschapsreglement  

• Het huishoudelijk reglement  
 
In het Medezeggenschapsreglement zijn de bevoegdheden en de rechten die aan de MR zijn 
toegekend opgenomen.  

• Informatierecht 

• Adviesrecht 

• Instemmingsrecht 

• Recht op overleg 

• Initiatiefrecht 

• Informatieverschaffing door bestuur/gemandateerde 
 
De MR vergaderingen zijn openbaar, tenzij de MR anders beslist. (bijv. persoonsgebonden 
onderwerpen) 
 
Samenstelling MR  2020-2021 
 

Oudergeleding 
Karen Duis                     ouder 
Martine Wenting        ouder, notulist 
Carlo Kluitman        ouder, penningmeester 
 
Personeelsgeleding 
Kim Leijzer           leerkracht, voorzitter en 
secretaris 
Gerald van der Lee             leerkracht 
Tineke Sloot                         leerkracht, secretaris 

Vergaderdata MR      
(19.45u tot 21.30u) 

 

• 27-08-2020 

• 9-11-2020 

• 23-02-2021 

• 21-04-2021 

• 28-06-2021 



 

 
 
Algemene onderwerpen schooljaar 2020 – 2021 
 
De MR richt zich jaarlijks op terugkerende onderwerpen zoals:  

• Taakverdeling MR (jaarlijkse vaststelling voorzitter, secretaris, penningmeester)  

• Vaststellen jaarplan en vergadercyclus MR  

• Vaststellen jaarverslag 2020 

• Inhoud schoolgids 2020-2021 

• Schoolplan  

• Formatieplan 

• Financiële begroting  

• punten vanuit GMR  

• personele wijzigingen 

• Onderwijs en kwaliteit 

• Oudertevredenheidsonderzoek uitkomsten 
 
 
Jaarplanning onderwerpen MR IKC De Toorts 

onderwerp gepland voor ouders personeel directie 

Schoolgids juni 2021 I I juni 
aanleveren 

Vaststellen MR functies 
en vergaderdata 

Laatste 
bijeenkomst 
1ste bijeenkomst 

procedure 
mr 

procedure 
mr 

data in 
overleg 

jaarverslag MR juni 
jaarlijks 
1ste bijeenkomst 

procedure 
mr 

procedure 
mr 

n.v.t. 

jaarplan MR 1ste bijeenkomst 
jaarlijks 

procedure 
mr 

procedure 
mr 

n.v.t. 

Huishoudelijk reglement 
MR 

Juni/september 
jaarlijks 
vaststellen en evt 
actualiseren 

procedure 
mr 

procedure 
mr 

n.v.t. 

begroting MR en 
financieel jaarverslag 

juni 
jaarlijks 

procedure 
MR 

procedure 
MR 

n.v.t. 

jaarplan school Juni 
jaarlijks 

I I  

Schoolplan + 
beleidsvoornemens 
(4 jaren cyclus) 

juni 2020  
juni 2024 

I I  

schoolbegroting Febr. 
Jaarlijks  
November 
aanleveren 

Informatief informatief aanleveren 

Formatieplan juni 
jaarlijks 

A I juni 
jaarlijks 



resonans avond 
oudergeleding MR, OR en 
directie 

Een week voor de 
informatieavond 

x   

Vakantieregeling Jaarlijks maart/ 
april door GMR 

   

Vrije dagen/ studiedagen Jaarlijks mei I I aanleveren 

Oudertevredenheids-
onderzoek 

Wanneer nodig    

taakbeleid Juni  
jaarlijks 

 I  

Voortgang EDI Februari 
juli 

informatief informatief  

Identiteit school februari informatief informatief Tineke 
/werkgroep 

Ouder enquete april    
MR verkiezingen februari    

I  = instemming                             A  = advies 


