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MR-vergadering St. Joris  

  

 

1.   Welkom en opening 

• Notulen 

- We hebben afgesproken dat we het notuleren rouleren tot het 

einde van het schooljaar. Voor volgend schooljaar is 

afgesproken dat een vast lid deze taak invult. 

2.   Acties vorige vergadering 

- Geen acties vanuit de vorige vergadering. 

3.   

 

Ingekomen post/mail 

• InfoMR 

- Saskia heeft Info MR gedeeld, een tijdschrift voor de MR via de 

mail. We moeten kijken wie dit op zich neemt. Marjan gaat dit 

voortaan scannen en delen met de MR. Er is een handige app 

die het scannen aanzienlijk makkelijker maakt.  

 

• Terugblik cursus  

- Diny, Marjan en Niels hebben aan de MR-cursus georganiseerd 

vanuit de MR meegedaan. Het was voor allen leerzaam. 

Onderstaande punten zijn specifiek benoemd en gaat de MR 

mee aan de slag: 

- Statuten up-to-date houden elke 2 jaar. 

- Directeur niet de hele vergadering aanwezig, samen afstemmen 

welke punten belangrijk zijn. 

- Liefst een voorzitter die uit de oudergeleding komt. 
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4.   Mededelingen vanuit de GMR 

• GMR vergadering 19 jan en 9 maart 

- Kangaroo klas: Wordt online ingezet. 

- Ict en leerkracht: Docenten moeten over bepaalde vaardigheden 

beschikken in coronatijd, die zij voorheen niet nodig hadden en 

misschien niet beheersen. Er is een enquête geweest na de 

eerste lockdown. De uitkomsten zijn ter sprake gekomen. De 

manier waarop scholen binnen Condor met de lockdown zijn 

omgegaan verschillen behoorlijk. St. Joris heeft bv.1 dag in de 

week online les gehad bij de kleuters en in Beek is dat elke dag 

gedaan. In de tweede lockdown is er meer online les gegeven. 

Groep 7/8 sowieso elke ochtend.  

- De benoemingscommissie heeft 5 kandidaten geselecteerd en er 

worden inmiddels gesprekken gevoerd voor de vacature 

directeur-bestuurder van Condor. 

- Subsidies met betrekking voor Covid-19 zijn besproken. 

5.   Mededelingen vanuit St. Joris/Team/Ouders 

• Mededeling door Saskia 

- Subsidies covid. De eerste subsidie ronde wordt nu geëvalueerd. 

- De subsidie schoolkracht is aangevraagd samen met 10 andere 

scholen.  

- De grote subsidie die nu komt, het nationaal programma 

onderwijs, daarvan is nu een eerste globale richting bekend. Een 

vast basisbedrag per school en daarbovenop een extra bijdrage 

per leerling. Er wordt gezegd dat het gaat om 180.000 euro per 

school, echter de St. Joris is een kleine school, dus de 

verwachting is minder en de vraag is of wij in aanmerking komen 

voor de subsidie. Er wordt een menukaart aangeboden welke 

interventies ingezet kunnen worden. 

- De gemeente krijgt ook subsidies om in te zetten. Daar wordt 

door Saskia niet veel van verwacht. 

- Er wordt nu eerst goed in beeld gebracht wat de achterstanden 

zijn die de leerlingen hebben opgelopen. Dit wordt in het 

meerjarenplan verwerkt en de MR moet instemmen met het 

meerjarenplan. 

- Er kom een nieuw NT2-beleid.  

- 4D’s met het MT. 

- Congres met het MT Raising the future, verschillende scenario’s 

over technologie, globalisering. Onderwijs voor de toekomst.  

- Interne nascholing. 

 

• Mededeling door Thy Mathu-Ho 

- Stelt zich niet meer herkiesbaar voor na de zomer, na 4 jaar 

vindt Thy het mooi geweest i.v.m. drukte privé.  

- De MR zoekt een nieuw lid van de MR per het nieuwe 

schooljaar. Marjan geeft aan dat daar een draaiboek voor is, 

Marjan gaat het inwerking stellen en komt hierop terug. 



- Het plan is voor de zomer de verkiezing rond te hebben, zodat 

het nieuwe lid mee kan kijken met de laatste vergadering van het 

schooljaar. 

 

6.   Jaarplanning 2020-2021 

• Arbo risico inventarisatie                                                            

(nog niet plaats gevonden i.v.m. Corona) 

- Wordt meegenomen naar de volgende vergadering. 

 

• Voortgang jaarplan 

- Project groep begrijpend lezen 

Nieuwe methode begrijpend lezen, docenten hebben scholing 

gehad om te kijken hoe we dit vorm kunnen geven.  

- Nieuwe SEO-methode Kwink. School is met een nieuwe digitale 

methode begonnen. Hier sluiten lessen goed op elkaar aan. De 

lessen gaan bv. over kwaliteiten van jezelf en anderen en 

complimenten geven. 
 

• Cultuur educatie 

- Er is een jaarplanning gemaakt waarbij in 6 ochtenden per jaar 

een aantal verschillende culturele activiteiten worden bezocht. 

Hierin zit o.a. de protestante kerk, beeldentocht en het Maris 

museum. Dit is ook vastgelegd voor komende 3 jaar. Waardoor 

cultuureducatie beter en gestructureerd van de grond komt.  

 

• Informeren formatie 2021-2022 

- Saskia informeert de MR. 

 

• Kalender/vrije dagen schooljaar 2021-2022 

- Saskia komt hier de volgende keer op terug. Moet goedgekeurd 

worden voor het einde van het schooljaar.  

 

• Inspiratie schoolgids 

- Saskia gaat de gids actualiseren. 

- Wij mogen daar als MR op reageren.  

- Dit zetten we op de volgende vergadering. 

 

• Stand van zaken 100 jarig bestaan basisschool St. Joris 

- Dit wordt verzet na de ene laatste schoolweek. Tijdens deze 

feestweek zijn er verschillende activiteiten zoals: schoolreisje, 

terug in de tijdag, sportdag etc. De vraag is momenteel in 

hoeverre ouders hierbij betrokken kunnen worden i.v.m. Corona.  

 

7.   Achterban raadpleging 

• Enquête lockdown 

- Er komt een enquête vanuit Condor onder ouders, onderwerp is 

hoe ouders de lockdown hebben ervaren met thuisonderwijs.  



 

8.  Tekenen geleide formulier (indien nodig) 

- Is niet aan de orde. 

Rondvraag 

 - Geen rondvraag. 

  

 

Actie punten: 

- Doornemen van de schoolgids. 

- Statuten up-to-date houden elke 2 jaar. 

- Directeur niet de hele vergadering aanwezig, samen afstemmen welke punten belangrijk 

zijn. 

- Liefst een voorzitter die uit de oudergeleding komt. 

- Werving nieuw MR lid.  

- Kalender/vrije dagen schooljaar 2021-2022, hier moet goedkeurig op komen voor het einde 

van het schooljaar. 

 

 


