
 

 

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: 08-11-2016 
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 

• Zie actielijst notulen 
Alle acties zijn uitgevoerd. 
 

2 Ingekomen post / mail 
• GMR- verkiezingen 

 
3 Mededelingen vanuit de GMR 

Claudia zal indien zij een cursus heeft gevolgd ons op de hoogte houden over de nieuwe 
wet die per 1 januari in zal gaan. 
 

4 
 

Mededelingen vanuit St. Joris / Team / Ouders 
• De zwangerschapsverloven lopen langzaam ten einde. Kim is weer terug. Vanaf 

woensdag 6 november zal er een vaste vervangster in groep 5/6 zijn tot aan de 
kerstvakantie. 

• Frans Geurts, de algemeen directeur, gaat per 1 februari met pensioen. 
 

5 Formatiebudget (o.b.v. 1 oktober telling)  
• Het leerlingen aantal blijft de komende jaren redelijk stabiel. In januari worden de 

exacte getallen en cijfers bekend. 
•   

6 Begroting komend jaar  
 • Deze moeten nog doorgesproken en gemaakt worden. 

 
7 Uitkomst achterban raadpleging  
 • Jos heeft een duidelijk overzicht gemaakt over de uitslag van de enquête. 

 
Conclusie :   

- het berichtje wordt goed gelezen, vooral dat gedeelte waar ze informatie kunnen 
vinden over de groep van hun kind(eren)  

- De klassenpagina’s worden relatief minder bekeken. 
 
We hebben de sites en berichtgegeven van De Zilverberg en de Tandem bekeken. 
 
Ideeën/ voorstellen: 

- ouders via een link door laten klikken naar de nieuwsbrief en klassenpagina 
- berichtje en klassenpagina meer bij elkaar laten aansluiten 
- in januari gaan we als team kijken waar onze voorkeur naar uit gaat en wat 
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mogelijk is. 

- De ouders uit de achterban worden hierbij ook betrokken  
- De vorm van de schoolgids wordt ook kritisch bekeken 

 
In het volgende berichtje wordt een korte samenvatting van de resultaten 
ouderraadpleging september 2016 ‘communicatie’ geplaatst. Jos maakt een opzet.  

 
8 Projectplannen  
 • Bespreken n.a.v. voorbereiding Marjan en Gemma 

Het uitgewerkte schema wordt toegelicht.  
Hans vraagt zich af of de punten die in het schoolplan benoemt worden ook terug te 
vinden zijn in de projectplannen. 
 

9 Vormgeven workshop ‘toekomstplannen’ februari 
• Monique bekijkt welk onderwerp hiervoor geschikt is. 

 
10 Tekenen geleide formulier (standaard) 

• n.v.t.  
 

11 Rondvraag 
 

Deel  
 
2  

  
12 Achterbanraadpleging schoolgids 

 • Nieuwe uitvraag 
Dit punt schuiven we i.v.m. tijdgebrek door na de volgende vergadering.  

 
13 Rondvraag 

inkomsten uitgaven  MR 2016                                                                                                         
Ik heb van Monique begrepen dat we meer geld in kas hebben. Het is voor mij niet duidelijk waar 
dit geld precies aan uit is gegeven maar wel dat we €121,60 in kas hebben. 

€398,00  
Stichting Primair 
Onderwijs    

 €308,00 onkosten  €90,00  Centraal overleg met de 3 scholen (pizza eten)  

 €248,00 
 

€60,00  contributie Vereniging Openbaar Onderwijs  

€163,00  +/- €85,00 boeken Kinderboekenweek 2016 

€??  ?? andere onkosten 

€121,60    

 

Wie   Wat  Stavaza 

Jos artikel voor in het berichtje maken m.b.t. resultaten 
ouderraadpleging september 2016 ‘communicatie’ 

 

Gemma Notulen op de site plaatsen  

Monique Voorstel onderwerp workshop ‘toekomstplannen’     Studiedag 
team: bespreken een actievere participatie van ouders en de 
opzet van de nieuwsbrief in relatie tot de klassenpagina op de 
site. 
Ouders benaderen om mee te kijken bij de 2 de review van onze 
site. 

 

Gemma en 
Marjan 

De resterende MR gelden (€121,60) uitgeven aan boeken of 
andere zaken voor de groepen (voor 5 december) 

 

Hans Agenda punten volgende vergadering: schoolgids en 
kwaliteitskaart 

 

 


