
Jaarplanning MR CBS Onze Wereld. 
Augustus/September 

MR: 
● Eigen voorstellen van de MR (nieuwe leden) 
● Taakverdeling binnen de MR 
● Vaststellen vergaderrooster MR 

● Vaststellen jaarplanning MR 
● Planning van scholing of cursussen MR 
● Vaststellen jaarbegroting MR 

● Concept jaarverslag MR voorgaande schooljaar 

● Brief ouderbijdrage 

Schoolse zaken: 
● Activiteit eerste week schooljaar om ouders en leerlingen welkom te heten 

● Schoolkalender vaststellen en meegeven aan alle leerlingen 
● Taakbeleid voor lopende schooljaar 
● Overleg met IKC 

● SOP 
● Onderwijsplannen 
● Verantwoording ROB subsidie Rotterdam (over financiën en opbrengsten) 

● Overige punten afkomstig van schoolleiding 

Oktober 

MR: 
● Vaststellen jaarverslag MR voorgaande schooljaar digitaal beschikbaar stellen 

Schoolse zaken: 
● Evaluatie personeelsbeleid 

● Overzicht van de formatie na teldatum van 1 oktober 
● ICT plan 
● Voorstel hoogbegaafden beleid 

● IKC hoogbegaafden beleid 
● Zelfevaluatie voorbereiding inspectie 

● Begroting  

November/December 

MR: 
● Plan van aanpak voor ouderparticipatie in samenwerking met IKC/OAC en leerlingenraad 

Schoolse zaken: 
● Verslag van vertrouwenspersoon 
● Concept formatieplan lopende schooljaar, voor 15 januari  

● Vaststelling jaarverslag school over voorgaande schooljaar 
● Voortgang ontwikkeling school 
● Externe partijen zoals Move-a-Head en Excelsior 

● Samenwerkende partner Bijdehand 



Januari/Februari 

MR: 
● Verkiezingen MR 

Schoolse zaken: 
● Schoolplan 

● Schoolgids voor volgende schooljaar 
● Vensters ouder tevredenheidspeiling en leerling tevredenheid 
● Peiling leerkrachten tevredenheid 
● Sociaal emotionele veiligheid 

● Vensters bijgewerkte gegevens 

● Toetsresultaten school 

Maart/April 

MR: 
● Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage 

● Vaststelling vrijwillige ouderbijdrage voor volgend schooljaar 
● Vaststelling begroting voor schooljaar voor volgend schooljaar 

● Behoefte aan scholing inventariseren 

Schoolse zaken: 

● Personeelsbeleid en organisatorische zaken 
● Begroting 
● Vaststellen formatieplan komende schooljaar 

● Nascholingsvoorstel personeel 
● ROB aanvraag volgend schooljaar 
● Schoolplan komende vijf jaar 

● Profilering school 

● Vakantierooster 

Mei/Juni 

MR: 
● Vergaderschema MR volgende schooljaar 

● Jaarplan volgend schooljaar MR 

Schoolse zaken: 
● Schoolgids definitief 
● Formatieplan definitief 

● RI&E veiligheidsplan 
 

 


