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Basisschool St. Joris                                                            
Looistraat 4a                                
6582 BC Heumen                               
024-3581176 

Datum:    17 november 
Tijd:        18.00 -20.00 uur 
Plaats:    op school 

 
MR-vergadering St. Joris  

 
 

1 Opening en welkom. 
 

2 Notulen vorige vergadering.   
Deze zijn goedgekeurd 
 

3 Ingekomen post.  
Het postbakje staat in de teamkamer. Sander zal deze taak op zich nemen 
 

4 Mededelingen vanuit St. Joris. 

 Personeelszaken zijn met de MR besproken, aangezien een aantal 
trajecten nog loopt, kan er nog niet extern gecommuniceerd worden. 

 We hopen dat voor de kerst de nieuwe schuur, de goaltjes en de 
beplanting gerealiseerd is. Ook wordt een plaats gezocht voor de 
zonnebloempitten  

 Monique heeft de gegevens opgevraagd van het aantal 3(24), 2(14) en 
1(15) jarigen Er wordt een flyer gemaakt en er is contact met Kion 
opgenomen in verband met de mogelijkheid om te bekijken hoe we 
gezamenlijk kunnen communiceren en of er een mogelijkheid is  voor 
voorschoolse opvang. Er is sprake van een actief wervingsbeleid. De flyer 
wordt van tevoren naar de MR, OR, de leerkrachten en  een aantal  ouders 
gemaild voor verdere input. Ook in de nieuwsbrief wordt  de flyer geplaatst. 

     De oplossing voor groep ½ na de kerstvakantie is vermeld in het berichtje. 
 

In de nieuwsbrief van eind september heb ik verteld dat wij ontzettend blij zijn met onze instroom van leerlingen.  
Vanaf januari 2015 gaan wij in groep 1/2 met extra personeel werken.  
Op woensdag en vrijdag zal de groep 1/2 gesplitst worden in groep 1 en groep 2. Juf Marjan zal tot de  zomer op deze 
dagen extra komen werken. Deze uitbreiding van uren wordt bekostigd door Condor dit  
omdat we geen aanspraak kunnen doen op extra middelen van het rijk.  
We zijn erg blij met deze extra middelen.  
Op maandag, dinsdag en donderdag blijft de groep op dezelfde manier bemand. 
De vervanging van Hennie in de MR wordt zsm in het team besproken  
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Kwaliteitskaart St.Joris audit en tevredenheidsonderzoek 
De resultaten worden doorgenomen en vormen basis voor het nieuwe schoolplan 

6 Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
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MR leden               Begonnen Aftredend herkiesbaar 

Gert Custers 01-07-2013 01-07-2016 Maximaal 3 periodes 

Sander Otto 
 
 
Hans van Donschot 

01.07.2012 
 
 
01.09.2014 

01-07-2015 
 
 
01.09.2015 

Maximaal 3 periodes 
(nog 3 periodes) 
 
Maximaal 3 periodes 
(nog 3 periodes) 
 


