Notulen MR 18-01-2021
Aanwezig: Marjan Lucassen, Thy Mathu-Ho, Niels Mollink, Saskia Tissen, Diny Bartels

1. Welkom en opening
•

Marjan heet iedereen welkom bij de video vergadering

2. Afscheid Teun
•
•

Diny en de ouders in de MR stellen zich aan elkaar voor
Thy stemt in om deze vergadering te notuleren

3. Acties vorige vergadering
•

•

Er is een MR-basiscursus gepland op 27 januari en 24 februari tussen 19 en 21 uur.
Niels is niet op 24 februari beschikbaar.
De MR-cursus is eenmalig, voorstel is woensdag 27 januari.
Saskia vraagt of de aanmerkingen in de laatste notulen zijn opgenomen. De vorige notulen
zijn niet aangepast. Marjan neemt dit op zich en zal de juiste versie op de site plaatsen.

4. Ingekomen post/mail
•

Saskia zal de MR brochure digitaliseren en naar alle MR-leden mailen

5. Mededelingen vanuit de GMR
•
•
•

Algemene directeur van Condor gaat per 1 mei weg.
GMR en MT zullen betrokken zijn bij de werving.
GMR is wegens Corona niet op bezoek geweest bij scholen maar er is digitaal contact
geweest waarvan ook terugkoppeling.
Er is een presentatie geweest over Functiewaardering.

6. Mededelingen vanuit St. Joris/Team/Ouders
•

•

Vanuit ouders: Thy geeft aan tijd nodig te hebben om alle digitale informatie voor thuisonderwijs te verwerken. Niels is ontevreden over de communicatie van de BSO tijdens de
Corona, dit is herkenbaar voor veel ouders.
Vanuit St. Joris: er komt een actuele logo voor de school, eind deze week komt camera
toezicht op het schoolplein, vernieuwing matten en keukenbladen.
Voor het project “Groene schoolplein” wordt subsidie gevraagd met twee offertes van
bedrijven. Hiervoor wordt ook een bijdrage gevraagd van de OR- en MR-budget. De MR is
akkoord met gedeelte bijdrage aan het project.

7. Jaarplan 2020-2021
• Er is nog geen bijeenkomst geweest van de GMR-MR
• 1 oktober telling heeft een lichte groei. Het vertrek van Teun is intern tijdelijk ingevuld tot de
zomer waarna er werving zal plaatsvinden. De Intern Begeleidster, Annemarie van der
Hagen, zal met pensioen gaan en vervangen worden.
• De begroting St. Joris zal door Corona waarschijnlijk in de min gaan maar gezien het
vermogen is dat niet zorgelijk. De begroting is door de MR goedgekeurd.
• Voor het 100-jarig bestaan van basisschool St. Joris zijn er verschillende activiteiten in de
planning: schoolreis, reünie, foto Wall en theaterdag. Indien het door Corona niet in april
gepland kan worden dan kan het verzet worden na de zomer.

8. Achterban raadpleging
• Geen onderwerpen

9. Tekenen geleide formulier (indien nodig)
•

Begroting St. Joris wordt door Marjan en Saskia ondertekend.

10. Rondvraag
•

Een MR vergadering in februari is te snel waardoor het verzet wordt naar dinsdag 9 maart
om 19:00 uur.

