
 

 

 

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: 06-06-2017 
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 
 

Wie   Wat  Stavaza 

Gemma Notulen op de site plaatsen gebeurd 

Gemma en 
Marjan 

Oproep verkiezingen in het berichtje plaatsen gebeurd 

Hans Opzet maken vragenlijst achterband digitale omgangsvormen gebeurd 

 
   2 

 
Ingekomen post / mail 
• Er is een rekening binnen van VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs).  

Monique zal deze betalen. 
 

3 Mededelingen vanuit de GMR 
• Overlijden Frank Verwaal (vz GMR)   

Gemma en Marjan hebben (alsnog) een kaart gestuurd 
• Bijeenkomst voorzitters september 

In september vindt er een bijeenkomst voor de voorzitters plaats. 
     26 juni van 19.30-22.00 uur wordt er door VOO een cursusavond                                                                      
georganiseerd over financiën. Deze is waarschijnlijk in Beek.  
• Veiligheidsplan vertaald naar school 

Dit loopt. Gemaakte afspraken worden hierbij nagekomen.  
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Mededelingen vanuit St. Joris / Team / Ouders 
• Uitstroom Hans van Donschot, instroom Thy Mathu Ho 
Hans heet Thy welkom. Wij bedanken Hans voor zijn inzet, betrokkenheid en 
actief meedenken. Hans verrast ons met een passend boekje.  
• Uitkomst centrale eindtoets 
De kinderen uit groep 8 score een 537,1 (zonder correctie). Het landelijk 
gemiddelde is 535,1. 15 Leerlingen hebben de CITO toets gemaakt.                   
Op het onderdeel WO (wereldoriëntatie)  scoren we onder het landelijk 
gemiddelde. Dit onderdeel telt niet mee in de eindscore. 
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• Thema avond 19 juni 
Op maandag 19 juni van 19:30 uur tot 21:30 uur is er een thema avond voor alle 
ouders van onze school. Deze avond wordt georganiseerd door bureau Fides. 
Tijdens deze thema-avond staan de volgende kernwoorden centraal: 
zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden. Alle ouders ontvangen op 
donderdag 15 juni een mail om aan te geven of ze wel/niet komen.  
• Thema avond 3 scholen social media wijs  najaar 2017 en traject met de 3 

scholen met dit thema 
Op alle 3 de scholen is er aandacht voor social media wijs. We denken hierbij aan 
educatie, communicatie en regels/afspraken. 
Linda Vonhof (mede oprichter en partner van Social Media Wijs) zal in het najaar 
een thema-avond over dit onderwerp houden.   
• Leren van en met elkaar ook bij leerkrachten 
Soms worden kwaliteiten van leerkrachten ingezet om hier voordeel uit te halen 
b.v Teun begeleidt de kinderen uit groep 7/8 met de musical en Diny geeft een 
begrijpend lezen les. Dit gebeurt niet structureel. 
Voorstel Thy om indien mogelijk binnen de 3 scholen leerkrachten bij elkaar te 
laten gaan kijken. Monique denkt hier over na. 
• Personeelsbezetting rond komend schooljaar en communicatie ouders in wk 24 
De personeelsbezetting voor het komend schooljaar is rond. 2 Leerkrachten voor 
de groep is zo goed als gelukt. Volgende week worden alle ouders hierover 
geïnformeerd.  
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1-2 Marjan Marjan Marjan Lilian Marjan 

 Almasa Almasa  Almasa  

Groep 2-3 Gemma ? Gemma Gemma Gemma 

Groep 4-5 Teun Teun Linda Linda Linda 
Gemma 

Groep 6/7 Kim Kim Silvia Kim Silvia 

Groep 7/8 Marc Marc Diny Diny Diny 

  Diny    

 
• Vervangers op school 
De komende maandagen en enkele vrijdagen worden Cees en Diny in groep 7/8 
vervangen.  
 

5 Formatiebudget (in geval van veranderingen)  
 • Definitieve formatie, bezetting, groepsindeling 

Zie boven 
 

6 Begroting komend jaar  
 • Verdieping nav vorige vergadering 

Er zijn geen expliciete vragen over de begroting.   
Tijdens de cursusavond op 26 juni hopen we wat meer inzicht in deze materie te 
krijgen. 
 

7 Digiwijs < groep 7/8  
 • Voortgang (korte termijn: aanpassen anti-pestprotocol en uitvraag achterban; 

lange termijn digitaal veiligheidsplan of protocol digitale geletterdheid) 
We besluiten om de enquête Digitaal pesten waar ligt de grens alleen naar de 
ouders van de achterban te sturen. Monique zal de enquête aanpassen en 
doorsturen naar de betreffende ouders.  

 



 

 

 
8 Schoolgids / jaarkalender komend jaar  
 • Opmerkingen nav huidige 

De vorm van de schoolgids is misschien niet meer zo van deze tijd maar hij is wel 
functioneel. Er is veel informatie in te vinden. Het is wettelijk verplicht om een 
schoolgids te hebben.  
Volgend jaar zal er ook meer informatie (middels vensters) op de vernieuwde site  
te vinden zijn. 
 

9 Tekenen geleide formulier (standaard) 
•  begroting         
• schoolgids 

 
10 Inplannen volgens schooljaar 

• Jaarkalender MR 
Tijdens de volgende vergadering komen we hierop terug. 
• Vergaderingen 
9 Oktober 18.30 uur MR vergadering 
 

11 Rondvraag 
Hier werd geen gebruik van gemaakt. 

 
 

Deel  
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12 Acties 

• Jaarverslag MR maken (door secretaris) 
• Enquête uitzetten, verwerken en terugkoppelen (door Monique) 
Verdeling taken komend schooljaar 
Voorzitter: Jos (ouder) 
Secretaris: Marjan (leerkracht) 
Lid: Gemma (leerkracht) 
Lid: Thy (ouder) 

13 Rondvraag 
 

 
 
Marjan Lucassen 
 

Wie   Wat  Stavaza 

Gemma en 
Marjan 

artikel in berichtje plaatsen over nieuw MR- lid en bedanken 
Hans 

gebeurd 

Marjan Jaarverslag MR maken  

Gemma Verslag op de site plaatsen  

Thy Stelt zich voor in het eerste berichtje van het nieuwe schooljaar  

 
   


