
Bijeenkomsten

De MR vergadert regelmatig op woensdag 19.30 tenzij anders aangegeven.

De bijeenkomsten zijn openbaar, tenzij er onderwerpen zijn die vertrouwelijk zijn.

De voorzitter maakt dit vooraf kenbaar; dit deel van de vergadering is niet openbaar.

Een deel van de agenda wordt bepaald door ontwikkelingen vanuit de GMR. Voor de 

volledigheid is het vergaderrooster van de GMR (onder voorbehoud van wijzigingen) opgenomen.

Planning

Datum Activiteit Agenda/aandachtspunten

wo 7 september 2022 MR Start schooljaar en NPO

Activiteitenplan vaststellen

Uitvoeren ambitiegesprekken (hieruit

komt oa missie/visie MR

Werkdrukverlaging en teamprioriteiten

Jaarplan (advies) (vaststellen voor 1 oktober)

Ouderbijdrage plan (instemmen en adviseren)

Lockdown/corona

sep-22 GMR

okt-22 GMR

Wo 2 november 2022 MR Jaarverslag VCOG

Aanmeldingen, stand van zaken

Speerpunten van basiscursus MR op papier

Kascontrole AC

Opvang ziekte en verlof, rondje personeel

Plan maken rondom visie/missie MR + actiepunten

NPO inzet vd middelen + monitoring

dec-22 GMR

wo 7 december 2022 Leerlingenaantal en PR

Kascontrole AC (verslag)

Begroting 2023 (advies)



jan-23 GMR

Wo 8 februari 2023 MR Conceptformatieplan (advies)

Tussenevaluatie opbrengsten NPO

Evaluatie kerst/identiteit

Opbrengsten ouderbijdrage

Professionalisering MR

mrt-23 GMR

wo 8 maart 2023 MR Korte bijeenkomst etentje + SOP

apr-23 GMR

wo 19 maart 2023 MR Formatieplan

Schoolgids (instemming)

Vakantierooster (instemming)

Informatiegids (advies)

Werkverdelingsplan (instemming personeel)

Juni GMR

Wo 28 juni 2023 MR Resultaten IEP/DIA Jannet uitnodigen

Activiteitenplan MR (concept)

NPO

Evaluatie jaar en ambities volgend jaar

BEGROTING

De MR voorziet voor het komende jaar de volgende kosten te maken:

Activiteit Kosten Kolom1 Opmerking

Activiteit

Scholing en ondersteuning € 50 Bijv. scholing, reiskosten

Teambuilding € 300 Bijv. etentje

Representatiekosten/ overig € 100 Bijv. bedankje

Ondersteuning activiteiten € 450 Bijv. acteiten AC, ouderbetrokkenheid

Extern advies onvoorzien PM Incidenteel kan extern advies ingeschakeld worden

Totaal € 900



Richtlijn budget

Op grond van hoofdstuk 13 van de CAO PO is er een minimum budget voor de MR vastgelegd (uitgewerkt

in bijlage A11 van de CAO):

Aantal leerlingen per school bedrag

0 tm 250 € 927

250 tot 750 € 1.545

750 tot 1250 € 2.163

1250 of meer € 2.780

We verwachten geen andere kosten en blijven daar ruim onder.

Voor extern advies heeft de VCOG een contract met CNV voor ondersteuning. Voor overige zaken

is dit afhankelijk van de situatie.

Vergaderfactiliteiten worden door de school beschikbaar gesteld.

Ureninzet personeelsgeleding

Op basis van artikel 13.3 van de CAO voor primair onderwijs bedraagt de ureninzet op basis van taakbeleid

60 uren per leerkracht per schooljaar.

Voor de secretaris is dit 80 uren.

Communicatie

Communicatiekanalen zijn:

Nieuwsbrief de Hoeksteen

Website De Hoeksteen wrodt benut voor algemene communicatie over de MR;

Overige communicatie via Social Schools

Akkoord namens bevoegd gezag,






