
 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD ST. JORIS 
 
MR leden:  
 
Sander Otto sanderotto1976@gmail.com 
Hans van DonschotHvDonschot@dommel.nl 
GertCustersgert.custers@jorisheumen.nl 
Marjan Lucaasen:marjan.lucassen@jorisheumen.nl 
 
 
 

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

Datum: 6-7-2015 
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.  
 

4 Mededelingen vanuit St. Joris. 
 
• Terugblik schooljaar 

-  MR en vergaderingen 
-  nadenken over hoe de ouders betrokken zijn 
-  Positief enquête over schooltijden. Dit zouden wij als middel kunnen gebruiken 

om de ouders mee te laten beslissen 
o   BV hoe is de mening over inhoudelijke thema’s 
o   Voorbeeld Engels 1 t/m 8 
o  Enquête moeten Beslissingsondersteunend zijn. 

-  Klankbordgroepen oprichten in september de ouders benaderen, 1 a 2 per klas 
-  Prettige samenwerking 
-  Essentiële dingen zijn besproken; 
-  Geleidingsformulier zijn niet goed gegaan! Opnemen in de acties; 
-  Actie ondernomen op kleuters grootte was goed; 
-  Stukken vaak te laat of in planning of door voorzitter; 
-  Jaaragenda aanpassen als aandachtspunt; 
-  Twijfel: welke context in dingen zitten, voorbespreking invoeren: 10 minuten 

o  Voorstel 30 minuten eerst met groep erna met Monique per 1-9-2015 
o   op belangrijke grote onderwerpen bepaald door voorzitter 

-  Zorgen over het betrekken van ouders bij scholen bv thema avonden blijft 
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• Terugblik infomoment ouders 
 - Infomoment vanuit 2-3  
 - Krachtige info avond 
 - Leraren praten erover mee, zijn aanwezig en enthousiast erover en stralen dit 

zo uit 
 - Goed voorbereid, helder verhaal 
 - Was studiedag van kinderen dus er waren al veel ouders vrij 
 - Tijdstip is volgens MR niet handig maar heft opgeleverd 
 - Betrokkenheid groot 
  
• Schoolplan 15-19 
• Wordt in september vastgesteld 
• Mr heeft vragen bij alle indicatoren 
• Paar aanpassingen of opmerkingen gemaakt. 
 
 
• Scholingsonderwerpen team  

(coöperatief leren, werken vanuit leerling competenties, cultuureducatie, 
kansrijke combinatiegroepen); 

 
- Op basis van de 6 kerncompetenties van de leerlingen:  
 -  Onderzoekend, creërend, presenteren, reflecterend, etc.; 
- Volgend jaar worden pilots gedraaid door cultuur coördinatoren 
- Spanningsveld: klassieke leerlijnen vs nieuwe leerlijnen. Goeie mix vinden 

in de overgang;  
- Kansrijke combinatiegroepen meer gaan uitnutten om de kracht van de 

kinderen met elkaar te gebruiken; jaargroepen en jaarvakken benutten 
zodat kansrijke instructie kwalitatief omhoog gaat; 

- Hand van st joris werkt in het beleid: daar ben ik trots op, daar blijf ik trouw 
aan, daar wil ik vanaf, daar wil ik aan werken, dit is te klein om te doen 
maar een ambitie; 

 
• Opvolgster Gert: Deze wordt begin van het schooljaar bekend gemaakt 

- Opvolger Gert in de MR wordt in September bekend gemaakt. 
- Marjan stelt zich in ieder geval beschikbaar als kandidaat; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

-  Mededelingen vanuit de GMR 
 
Vragen nav de mail dd 16-6-2015 
 

6 Wisseling rollen Hans/ Sander goedgekeurd door MR 
 

  
7 Rondvraag 

 
 
 

 

Nadenken over de betrokkenheid naar de ouders 
 
 
 
 

 
 


