
 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD ST. JORIS 
 
MR leden:  
 
Hans van Donschot hvdonschot@dommel.nl 
Jos Vissers  jv1967@gmail.com 
Marjan Lucassen marjan.lucassen@jorisheumen.nl 
Gemma Sanders gemma.sanders@jorisheumen.nl 

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

Datum: 31-05-2016 
Tijd:      19.30–21.30 

Monique sluit 1e helft aan 
Plaats:  Docentenkamer St. Joris 

 
 Verslag MR-vergadering St. Joris  

 

 
Deel 1 

 
1 Acties vorige vergadering 

 

Wie   Wat  Stavaza 

Hans OR benaderen m.b.t. eventuele vragen aan de achterban De OR 
heeft geen 
vragen 
voor de 
achterban 

Jos   

Gemma Notulen op de site plaatsen Is gebeurd 

Marjan De uitgaven m.b.t. de MR gelden bij gaan houden Marjan 
stuurt het 
overzicht 
 

Allemaal Vragen opstellen voor tijdens de uitwisseling op 6 april met 
de andere MR-en 

 Jaarplanning 

 Hoe volg je de koers?  

 Welke onderwerpen zijn interessant voor de MR en 
hoe kom je aan de nodige informatie 

 

Monique   
 

 
2 

 
Ingekomen post / mail 
Factuur contributie Vereniging Openbaar Onderwijs €60,00. 
 

3 Mededelingen vanuit de GMR 
Geen 

 
4 
 

Mededelingen vanuit St. Joris / Team / Ouders 
• Gevolgde opleiding en sessie met Tandem en Zilverberg 

Deze bijeenkomst is als positief ervaren. In het najaar krijgt deze sessie een 
vervolg. Ook de opleiding is als zinvol ervaren.  

Monique 

 Uitslag centrale eindtoets Cito is binnen.  
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Uitslag gemiddelde st. Joris 537.3  (mooie score) 
Landelijk gemiddelde 534.9 
Nederland was verdeeld in 7 schoolgroepen. Leerlingen kregen een 
bepaald gewicht en dat had te maken met het opleidingsniveau van de 
ouders. De Jorisschool schommelde de afgelopen jaren tussen de 1 en 3.  
Dit jaar heeft hier een wijziging in plaats gevonden. De uitslag hiervan is 
nog niet gekend (deze is fijn om te weten om zo een vergelijking te maken 
met andere scholen). 

 Waarschijnlijk gaat per 1 juli a.s. de nieuwe wet werk en zekerheid in. Het 
schooljaar loopt tot 17 juli. Dit geeft wat onduidelijkheid over de 
benoemingen van vervangers binnen de stichting. 

 Monique heeft een interview gegeven bij GL8 media. Dit interview is op hun 
site terug te luisteren. De Koningsspelen, de samenwerking en krimp 
binnen de 3 scholen waren hierbij onderwerp van gesprek. 

 De mad science voorstelling is erg enthousiast ontvangen. 23 kinderen 
hebben zich opgegeven voor een vervolg cursus. 
 
 

5 Bezetting (meedenkend) 
• Doelstellingen bespreken 
• De personeelsbezetting voor het komend jaar is bekend gemaakt binnen het 

team. Ook de MR leden krijgen dit te zien.  
• Bezetting MMT (Meer schools Management Team) 

Hierin zal het komend jaar een verandering plaats vinden. 
Annemarie IB taken st. Joris en De Tandem 
Desiree IB taken De Zilverberg 
Harold ICT en het onderwijs gekoppeld aan ICT 
Lonneke algemene zaken De Zilverberg 
Monique alle drie de scholen maar meer op de St. Joris en De Tandem 
 
Vraag Hans: wordt de groepssamenstelling 2/3 nog geëvalueerd.  
Antwoord: tijdens de laatste studiedag komt dit punt terug op de agenda 

 
6 Projectplannen (Jaarverslag St. Joris) (meedenkend) 
 • We hebben één projectplan bekeken en afgesproken bij de start vergadering de 

nieuwe plannen te bekijken.  
 

7 Schoolgids/jaarkalender komend schooljaar  
 • Ieder van ons bekijkt de schoolgids en geeft indien nodig de wijzing door aan 

Monique voor 13 juni. 
 

8 Inplannen MR-vergaderingen 2016/2017 
• Extra vergadering dinsdag 28 juni 19.30 uur. Jaarplanning 2016 opstellen. 
  

 • Dinsdag 27 september 19.30 uur 
9 Tekenen geleide formulier (standaard) 

• N.v.t. 
 

10 Rondvraag 
 
 

Deel  
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11 MR Jaarplanning 2016/2017 



 

• Tijdens de start vergadering in september bekijken we de geëvalueerde en 
nieuwe projectplannen en nemen hierbij het 4 jarig schoolplan in mee. 

 
12 Monitoren achterban adhv schoolplan ’15-‘19 

 • / 
 

13 Rondvraag 
 
Financieel overzicht 2016 
 
inkomsten                                                   uitgaven                       

€241,00 Stichting Primair 
Onderwijs 

€ ?? afscheid Sander 

€151,00  €90,00 Centraal overleg met de 3 
scholen (pizza eten) 

€91,00  €60,00  contributie Vereniging 
Openbaar Onderwijs  

    

    

 
 
Marjan Lucassen 

  
  



 

 
 


