
 

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD ST. JORIS 
 
MR leden:  
 
Jos Vissers  jv1967@gmail.com 
Thy Mathu-Ho  thy.mathu.ho@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: 11-12-2017 
Tijd:      19.00–21.00 
Plaats:  Docentenkamer St. Joris 

 
MR-vergadering St. Joris 

 
Deel 1 

 
1.  Acties vorige vergadering 

 Marjan stuurt Monique een mail met vragen m.b.t. het financiëlin  overzicht.  
 Zodra het financiële overzicht in het jaarverslag is verwerkt zal Gemma het op 

de site plaatsen.  
 De pizza-sessie met de andere scholen ervaren wij als zinvol. In het schooljaar 

2018-2019 zullen wij deze avond weer gaan organiseren.  
2.  Ingekomen post / mail 

 GMR verslag  
Dit verslag is erg laat verstuurd (10 okt. was de vergadering, 9 dec. is het  
verstuurd) 

 VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs) Jos heeft zich aangemeld voor de 
Themabrief Medezeggenschap. Jos stuurt de link door zodat ook wij op de 
hoogte blijven m.b.t. belangrijke onderwerpen m.b.t. medezeggenschap in 
het onderwijs.  

 
3.  Mededelingen vanuit de GMR 

Zie punt 2 (GMR verslag) 
 

4.  
 

Mededelingen vanuit St. Joris / Team / Ouders 

  Jos heeft met Monique de agenda doorgesproken.  

  Monique en Jos hebben voortaan structureel 2 weken voor af gaand aan de 
vergadering vooroverleg. 

  Tijdens de volgende MR vergadering zullen we de schoolgids bespreken. 
Wij als MR gaan mee kijken of er aanvullingen/veranderingen nodig zijn. 
We gaan in dit traject meer meedenken. 

  Nieuwe begroting 2018  
Mogelijk gaan ze binnen Condor werken met een nieuw 
begrotingssystematiek model. Dit geldt zowel voor de materiële begroting 
als de formatieve begroting. Op dit moment is de afstemming over deze 
overgang met de Mosa groep en het bestuur gaande.  
Het grootste verschil is dat de Condor scholen komend schooljaar gaan 
werken vanuit de werkelijke leerling-telling op 1 oktober 2018. Vanuit deze 
telling wordt de formatie berekend. De 1 ste inhoudelijke presentatie 
hebben wij  als MR van Monique ontvangen.  
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  Het team gaat dinsdag 12 december staken, de school is dicht. 
 

  De mediawijsheid avond in Overasselt was een leerzame en zinvolle avond. 
Jammer genoeg was de opkomst beperkt.  

  Thy en Jos hebben zich aangemeld voor de basiscursus MR op 7 febr.  
 

5.  Jaarplanning MR 

 Plannen volgende vergadering 
     Maandag 5 februari 18.30 uur 

 Nieuwe opzet jaarplan 
De MR zal eerder meegenomen worden in belangrijke onderwerpen zoals 
het schoolplan, nieuwe begroting systematiek Condor, de schoolgids e.d. 
Bij de schoolgids zou de OR ook betrokken kunnen worden.  
De jaarplanning van de MR gaan we afhankelijk van de planning van 
Condor m.b.t. begroting, formatie e.d. aanpassen.  

 Nieuwe workshop 
Suggestie: nieuw schoolplan 2020-2024 

  
6.  Begroting komend jaar (Sint Joris) 

 Nieuwe begroting systematiek Condor 
Zie punt 4 Nieuwe begroting 2018 

 1 oktober telling. De prognose voor de komende jaren hebben we reeds 
ontvangen. 

 Zie punt 4 Nieuwe begroting 2018 
Er komt een overgangsregeling. De GMR gaat in maart hier waarschijnlijk 
een goedkeuring over geven. 

 
7.  Achterban raadpleging  
  Eventueel nieuwe enquêtes 

Momenteel hebben we geen geschikt onderwerp. 
 
We hebben besloten, n.a.v. de vorige enquête, om voortaan alle 
ouders de mogelijkheid te bieden om aan een enquête deel te nemen. 
We werken dus niet meer met een achterban. Voortaan noemen we dit 
de ouderraadpleging. 
 
M.b.t. de privacy wet mogen geen leerlingenlijsten met persoonlijke 
gegevens zoals adres, telefoonnummer e.d. naar alle ouders 
doorgestuurd worden. In 2018 zal het team hier nieuwe afspraken over 
moeten maken.  
 
Voorstel vanuit de MR om per jaar een lijst voor de leerkrachten samen 
te stellen waarop staat welke kinderen niet mogen worden 
gefotografeerd/gefilmd.   

 
8.  Projectplannen 
  Evaluatie voorgaand jaar (kwaliteitskaart)  

De kwaliteitskaart hebben we nog niet ontvangen. We schuiven dit onderwerp 
door naar de volgende vergadering. 

 Rapportage schoolplan  zie punt 5 nieuwe opzet jaarplan 
 Nieuwe voorschriften voor het schoolplan zie punt 5 nieuwe opzet jaarplan 

  
9.  Tekenen geleide formulier (standaard) 

 n.v.t. 



 

 

 
10.  Rondvraag 

Niemand maakt hier gebruik van.  
 

  

 
Marjan Lucassen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deel 2 
  
11.  Besteding restant MR-budget 2016-2017 

Er is geen restant bedrag over.  
  
12.  Rondvraag 

 
Wie   Wat  Wanneer Stavaza 

Marjan Monique mail sturen n.a.v. het financiële 
overzicht 

z.s.m.  gebeurd 

Marjan Jaarverslag aanpassen z.s.m. gebeurd 

Gemma Jaarverslag op de site plaatsen  z.s.m.  

Jos Link doorsturen aanmelden themabrief 
Medezeggenschap 

z.s.m. gebeurd 

Gemma  Verslag op de site plaatsen   


