
 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD ST. JORIS 
 
MR leden:  
 
Sander Otto  sotto76@icloud.com 
Hans van Donschot hvdonschot@dommel.nl 
Marjan Lucassen marjan.lucassen@jorisheumen.nl 
Gemma Sanders gemma.sanders@jorisheumen.nl 

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

Datum: 21-9-2015 
Tijd:      18.00–20.00 
Plaats:  teamkamer 

 
 Verslag MR-vergadering St. Joris  

 
 

1 Opening en welkom 
Hans heet iedereen welkom. Gemma trakteert ons op heerlijke cup cakes i.v.m. 
haar verjaardag. 
We willen dit jaar concreter aan de slag met de punten waar we als MR voor 
kunnen/moeten staan. 
 

2 Notulen vorige vergadering 
Zoals in het huishoudelijk regelement staat vermeld worden de notulen van de 
vorige vergadering niet meer besproken.  
De notulen worden opgesteld uiterlijk 8 dagen na de MR-bijeenkomst. Reacties 
van de MR-leden vinden plaats aan de secretaris via de e-mail. De secretaris 
verstuurd daarop een definitieve versie aan de MR-leden en directeur. De 
directeur zorgt voor plaatsing op de school-site. De notulen worden niet meer 
besproken tijdens de volgende MR-meeting. 
 

3 Ingekomen post 
Er is geen ingekomen post. 
 

4 Nieuw MR-schooljaar 
• Taakverdeling MR 

Hans voorzitter 
Sander secretaris (vandaag notuleert Marjan) 
Gemma en Marjan MR-lid 
 

• Vergaderschema 2015-2016 
10 november 19.30 uur 
19 januari      19.30 uur 
22 maart        19.30 uur 
31 mei           19.30 uur 

     
5 Huishoudelijk reglement 

• Voorbeeld Zilverberg 
• Kader Condor 
• Toepassen op communicatie instroom Marjan en verlening Sander 

 
Iedereen bekijkt de komende tijd de voorbeelden. We komen  hier tijdens de eerst 
volgende vergadering op terug. We willen dan een huishoudelijk reglement maken 
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wat past bij ons. 
 

6 Jaarverslag MR afgelopen jaar 
 • Inhoudelijk samenstellen 

 
Hans zal hiervoor zorgen. 
 

7 Achterban enquete 
• Uitwerken eerdere idee voor een vaste achterbanpool 
 
Per groep is het de bedoeling dat 2 à 3 ouders zitting nemen in de achterbanpool.      
Zij zullen respons geven vanuit de ouders. Dit willen we realiseren door o.a. 
enquêtes te houden onder deze ouders.  
Sander zal dit aankondigen in het berichtje en een opzet maken voor basisonline 
om iedereen te vragen of hij/zij deelnemer van de achterbanpool wil worden. 
 

8. Mededelingen vanuit de GMR 
 
Marjan stuurt een mail naar Jan Kroezen dat we graag de verslagen van de GMR 
vergaderingen ontvangen.  
 

9. 
 

Mededelingen vanuit St. Joris 
• Info mbt de studiedag items 

Begrijpend lezen, coöperatief leren en kansrijke groepen zijn de hoofditems 
van de komende studiedag. 

• Eerste ervaringen klassen en nieuwe combi 2/3 
Iedereen is goed gestart, zelfverantwoordelijk team. 

• Nieuw meubilair 
In januari wordt groep 1/2 opnieuw ingericht en de leerlingen van groepen 3 
t/m 8 krijgen nieuw meubilair. 

• Vaststellen schoolplan (tekenen geleidingenformulier) 
Dit is tijdens de vorige MR vergadering gebeurd, het geleidingenformulier moet 
hiervoor nog worden getekend. 

• Algemene zaken 
De werkzaamheden van Harold, Lonneke en Lilian zijn in het kort besproken.  
Monique vertelt over de grote vervangingspoule CPV/VABO, wat houdt dit in. 
We zijn gestart met Engels in de groepen 1 t/m 8. We komen hierop terug 
tijdens het bespreken van de projectplannen. 
Voor het jaar 2015 stond er €233,00 begroot voor de MR.  

 
 

10 Jaarplanning MR 
• Bespreken en aanpassen 

Hans zal dit aanpassen en doorsturen.  
 

11 Tekenen geleideformulier (standaard) 
Zie punt 9 
 

12 Rondvraag 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Activiteitenlijstje 
 

Wie  Wat 

Hans Jaarverslag 2014-2015 maken 
Jaarplanning aanpassen en doorsturen  

Sander Artikel voor in het berichtje m.b.t. “verkiezingen” 
Sander maakt een aankondiging dat er via de 
mail (basisonline) een oproep komt om deel te 
nemen aan de achterbanpool. 

Gemma Huishoudelijk reglement bekijken en voorstel 
doen o.b.v. input van ieder. 

Marjan Notulen maken en deze doorsturen 
Huishoudelijk reglement bekijken 
Jan Kroezen mail sturen m.b.t. verslag GMR-
vergederingen 
Kaartje sturen naar Gert i.v.m. overlijden van zijn  
moeder 

Allemaal Huishoudelijk reglement voorbeelden bekijken en 
input aanleveren bij Gemma.  

Monique nakijken statuten 
e-mailadres MR en inlogcode 

 

 
Marjan Lucassen - Janssen 

 
 
 


