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Jaarplanning medezeggenschapsraad basisschool st. Dionysius te Schinnen 
 
De agenda van de MR kent een aantal vaste onderwerpen die jaarlijks naar voren komen. Dit zijn: 

Oktober 2019  Financieel overzicht school voorafgaand jaar 

 Nascholingsplan 

 Plannen vergaderdata 2019-2020 

 Terugkoppeling hoofdzaken INNOVO beraad 

 Jaarverslag MR 2018-2019 

 MR: samenstelling & rolverdeling 

Informatief 
Informatief 
Bespreken 
Informatief 
Instemming 
Bespreken 

Januari 2020  Monitorrapportage van november/december 

 Leerlingprognose en eventuele gevolgen voor de 
formatie 

 Kadernota nieuwe schooljaar 

 Financieel kwartaaloverzicht 

 Terugkoppeling hoofdzaken INNOVO beraad 

 MR: voorstel MR-begroting 

Informatief 
Informatief 
 
Informatief 
Informatief 
Informatief 
Instemming 

Maart 2020  Begroting nieuwe schooljaar 

 Schoolveiligheidsplan 

 Hoofdlijnen school(jaar)plan 

 Schoolondersteuningsprofiel 

 Terugkoppeling hoofdzaken INNOVO beraad 

Advies 
Instemming 
Informatief 
Instemming 
Informatief 

Mei 2020  Rooster vakanties en vrije dagen 

 School(jaar)plan 

 Formatieplan 

 Werkverdelingsplan 

 Financieel kwartaaloverzicht 

 Terugkoppeling hoofdzaken INNOVO beraad  

Instemming 
Instemming 
Instemming (PG) 
Instemming (PG) 
Informatief 
Informatief 

Juni 2020  Hoogte van de ouderbijdrage 

 Schoolgids 

 Inrichting nieuwe schooljaar 

 Terugkoppeling hoofdzaken INNOVO beraad 

Instemming (OG) 
Instemming (OG) 
Informatief 
Informatief 

 
 
 
Naast de algemene, terugkerende onderwerpen zijn er dit jaar ook een aantal specifieke 
onderwerpen in de MR vergaderingen die ingepland zullen gaan worden: 

 Overblijfbegeleiding school 
Het blijkt steeds lastiger om voldoende overblijfouders te regelen, met als gevolg dat de 
leerkrachten ingezet worden om een of meer dagen per week de kinderen te begeleiden in 
de grote pauze, waardoor betreffende leerkracht zelf geen pauze/rustmoment heeft. De MR 
heeft de situatie het afgelopen schooljaar in de gaten gehouden, en er zijn al de nodige 
ideeën geopperd om tot een betere oplossing te komen. Binnen de MR is afgesproken dat 
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we er naar streven in de eerste helft van het schooljaar een keuze maken welk idee (een of 
meer) gestart wordt om de situatie te verbeteren. 

 MR op St. Dionysius 
Twee leden van de MR zullen in staat worden gesteld deel te nemen aan een cursus om 
meer kennis op te bouwen over de werk- en handelswijze van de MR (inclusief rechten en 
plichten). 

mailto:mr.dionysius@innovo.nl

