
 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD ST. JORIS 
 
MR leden:  
 
Sander Otto  newton293@hotmail.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: 10-11-2015 
Tijd:      19.30–21.30 
Plaats:  teamkamer 

 
MR-vergadering St. Joris  

 
 

1 Opening en welkom 
Hans opent de vergadering. Sander is verhinderd en Monique is ziek. 
Hans is gisteren naar een MR cursus geweest. Het was een zinvolle avond.  Het was 
interessant om te horen hoe het op andere scholen is geregeld en wat belangrijke 
aandachtspunten zijn.  
 

2 Acties vorige vergadering 
• We besluiten om voortaan met de actielijst van de vorige vergadering te beginnen.  
• Hans zal indien mogelijk per agendapunt aangeven wat onze rol is: instemmings- of 

adviesrecht. Ook lijkt het ons praktischer om Monique voortaan de 1e helft van de 

vergadering aan te laten sluiten.  
• Enquête uitslag achterban 
37 Ouders hebben zich aangemeld. We zijn blij dat ouders zo’n grote betrokkenheid 
laten zien.  
 Hierbij de verdeling per groep: 
-groep 1/2: 9 ouders 
-groep 2/3: 13 ouders 
-groep 4/5: 13 ouders 
-groep 5/6: 8 ouders 
-groep 7/8: 10 ouders 

• GMR & MR-mailbox 
We hopen snel het wachtwoord te weten zodat we de ingezonden post in de MR-
mailbox kunnen bekijken 

• Pizza met De Zilverberg en De Tandem 
Hans heeft contact gehad met de voorzitter van de MR uit Overasselt. Hij zou  het 
voorstel binnen de MR voorleggen. Met de MR-leden van De Tandem wordt dit nog 
besproken. 
Voor de personeelsgeleding van de (G)MR is een faciliteitenregeling in geld  
opgesteld. De bedragen staan in de CAO artikel 13 lid 3 bijlage 11A (CAO 2009 is 
verlengd voor 2010) en bedragen €972,00. Deze financiële faciliteitenregeling kan 
worden gebruikt voor scholingskosten, reiskosten, vakliteratuur en het inhuren van 

deskundigen. 
 

3 Ingekomen post 
Er heeft zich iemand kandidaat gesteld n.a.v. de verlate kandidaatsverkiezing. 
Waarschijnlijk gaat deze persoon Sander vervangen. 
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4 Huishoudelijk reglement 
• Toelichting Gemma op concept 
• Vaststellen HHR 

We hebben het huishoudelijk reglement aangepast. Gemma werkt dit verder uit en 
zorgt ervoor dat dit op de site wordt geplaatst. 

 
5 Jaarverslag MR afgelopen jaar 
 • Toelichting Hans op concept 

• Vaststellen 
Het jaarverslag is goedgekeurd. We sturen dit door naar Monique en Frans. 
 

6 Schoolplan 
• schoolplan 15-19 ter afhandeling 
  Het schoolplan goedkeuren is achterhaald omdat het al ingestuurd is naar de inspectie.  
   

7 Taakbeleid 
• Info + toets of verdeling goed is 
Het taakbeleid behoeft nu geen verdere toelichting. Volgend jaar kunnen we er wat  verder op 
ingaan als daar behoefte aan is. 

 
8 Mededelingen vanuit de GMR 

• geen 
 

9 
 

Mededelingen vanuit St. Joris / Team / Ouders 
• geen 

 
11 Tekenen geleide formulier (standaard) 

 
12 Rondvraag 

- Hans en Sander vragen zich af of wij als school iets met de vluchtelingen 
problematiek kunnen? Gemma en Marjan gaan dit voorleggen in het team. 

 
 Activiteitenlijstje 

 

Wie  Wat 

Hans Monique informeren over de volgende 
vergaderpunten: schoolplan, taakbeleid, 
achterbanpool en andere opzet van vergaderen.  

Sander  

Gemma Huishoudelijk reglement aanpassen en op de site 
plaatsen. 
Tekst MR site aanpassen  
Sanne jaarplanning MR Overasselt vragen 

Marjan Jaarplanning aanpassen 
Frans jaarverslag sturen en verzoek om MR 
reglement Condor en wat is het Conderboard? 

Allemaal nadenken over een vraag voor de achterban. 

Monique  
 

 
Marjan Lucassen - Janssen 

 
 
 


