
 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD ST. JORIS 
 
MR leden:  
 
Sander Otto:sander1976@gmail.com 
Hans van DonschotHvDonschot@dommel.nl 
GertCustersgert.custers@jorisheumen.nl 
Marjan Lucassen: marjan.lucassen@jorisheumen.nl 
 
 
 

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

Datum: 19-1-2015 
Tijd:      18.00 -20.00 uur 
Plaats: op school 

 
MR-vergadering St. Joris  

 
 

1 Opening en welkom. 
Monique is afwezig. Sander heet het nieuwe MR- lid Marjan Lucassen van harte 
welkom 
 

2 Notulen vorige vergadering. 
Deze zijn goedgekeurd 
 

3 Ingekomen post.  
Scholing en ondersteuning 
Tijdschrift info mr 
 
Sander bekijkt het e.e.a. en legt dit terug in het postbakje zodat de andere MR-
leden de post ook kunnen inzien. 

 
4 Mededelingen vanuit St. Joris. 

 
De start van juf Kim en juf Benita in groep 3 verloopt soepel. Dit geldt eveneens 
voor de start van juf Lia 
De man en zoon van Hennie vd Brink hebben een dankbericht op de site laten 
plaatsen 
De verwachte leerlingaantallen voor de Joris zijn: ( per 1 oktober) 
2015=124 
2016=131 
2017=125 
 
Binnen de stichting hebben we momenteel 1600 leerlingen nu Millingen officieel 
tot de stichting is toegetreden. Er volgen geen gedwongen  ontslagen voor het 
vaste personeel. Er zijn wel verschuivingen in de aantallen kinderen tussen de 
diverse scholen binnen de stichting 
 
De eerste ervaringen mbt de centrale aansturing van de 3 scholen is met het 
betreffende personeel besproken  en binnen het MT aan bod gekomen. 
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Er is een flyer gemaakt en er wordt de MR gevraagd met de verspreiding hiervan 
te helpen. Sander en Hans zeggen hun medewerking toe. 
 
 
Hans en Sander geven aan dat de situatie bij binnenkomst in de kleutergroep om 
08.25u en 12.55u nog als druk wordt ervaren door de ouders. Marjan geeft een 
toelichting op het dagprogramma en de extra verdeling van groep 1 en 2 
 
 
 

5 Mededelingen vanuit de GMR 
De audit van de diverse scholen is bovenschools besproken en zal in het nieuwe 
schoolplan worden meegenomen 
De begroting en de meerjarenbegroting zijn besproken, ook volgen er weer 
nieuwe verkiezingen 
Gert zal het mr mailaccount updaten en forwarden naar Sander 
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Formatiebudget 
Dit wordt naar de volgende vergadering verschoven. Op dit moment zijn we met  
de eerste berekening bezig en weten wij grofmazig dat de Joris qua formatie 
nagenoeg gelijk zal blijven 
 

8 Begroting 2015 
Jaarrekening 2014 (Sint Joris) 

 Schoolplan 
Het schoolplan is in ontwikkeling. De audit  en het tevredenheidsonderzoek geven 
hierbij mede input aan het inhoud van het nieuwe schoolplan. 
Begroting en jaarrekening zijn  momenteel op het Condor kantoor en zullen z.s.m. 
gemaild worden 

  
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


