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Looistraat 4a
6582 BC Heumen
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Datum: 05-02-2018
Tijd:
19.00–21.00
Plaats: Docentenkamer St. Joris

verslag MR-vergadering St. Joris
1.

Acties vorige vergadering
Deze zijn reeds allemaal uitgevoerd.

2.

Ingekomen post / mail
geen bijzonderheden

3.

Mededelingen vanuit de GMR
geen

4.

Mededelingen vanuit St. Joris / Team / Ouder
 Op vrijdag 30 maart tijdens de studiedag staan de volgende punten op de
agenda: leren en onderwijzen met ICT vervolg van de SV van 25 januari
2018, coöperatief leren / kwaliteitskaart, tussen evaluatie atelier dag met
Kunstenaar in de klas.
 Tip om het filmpje Kunstenaar in de klas te bekijken. Begin maart gaat het
team verder met dit project. Wegens tijdgebrek hebben we dit filmpje niet
bekeken maar wel toegelicht.
 in het voorjaar 2018 komt op alle scholen van SPO Condor een
tevredenheidspeiling. Dit wordt door "scholen met succes" uitgerold.
 in 2018 krijgen alle scholen van SPO Condor een audit. Tijdens deze audit
worden dezelfde domeinen en standaarden gehanteerd als bij het
inspectie bezoek. Deze domeinen zijn: Onderwijsleerproces en
pedagogisch klimaat, onderwijsresultaten en kwaliteitszorg en
verantwoording. In de nieuwsbrief heeft Monique ouders hierover
geïnformeerd omdat Gemma deel gaat nemen in een audit team bij de
scholen in het "laag" van Condor.
 Op dit moment is de vervangerspool leeg i.v.m. hoog ziekteverzuim bij alle
besturen.
 Teun heeft de taak ICT opgepakt.
 Lilian gaat na de carnaval ook de middag therapeutisch werken in groep
1/2 ( dus de hele donderdag) en Gerry blijft achterwacht.
 Mark heeft per 1 februari een vaste aanstelling in Groesbeek. Diny en
Lisette gaan deze uren opvullen.

5.

Planning MR
 Plannen volgende vergadering
maandag 16 april 19.00 uur
 Plannen benen op tafel sessie schoolplan 2020-2024
Voorstel benen op tafel sessie schoolgids 2018-2019
maandag 12 maart om 19.00 u.
De benen op tafel sessie schoolplan 2020-2024 verschuiven we dan
naar het najaar.
 Nieuwe opzet jaarplan (zie ook punt 9)
We gaan op zoek naar een opzet om de onderwerpen die in de
jaarplanning staan overzichtelijker vorm te geven in een soort jaar balk..
We denken hier allen over na voor de volgende vergadering.

6.

Achterban raadpleging
Momenteel geen onderwerp voor de achterban.
Gemma plaatst ons e-mailadres op de schoolsite zodat ouders ons via deze weg
ook kunnen bereiken voor vragen en/of opmerkingen.

7.

Schoolgids
Tijdens de benen op tafel sessie komen we hier uitgebreid op terug. Ieder van
ons zal schoolgidsen van andere scholen bekijken om met gerichte tips en ideeën
te komen.

8.

Begroting komend jaar (Sint Joris)
De begroting zal er komend schooljaar anders uit gaan zien. Dit geldt zowel voor
de materiële begroting als de formatieve begroting.
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. We wachten de begroting af.

9.

Projectplannen
 Evaluatie voorgaand jaar (kwaliteitskaart)
Dit onderwerp schuiven we door naar de volgende vergadering.


Nieuwe voorschriften voor het schoolplan (document VOO)
We komen hier in het najaar op terug.
De oudergeleding is geïnformeerd over de kaart:
St Joris Koers 2017-2018 - tussenstand ……januari 2018
 de onderwijs doelen/schoolkleur
 methoden afstemming en keuze maken i.v.m. doorgaande lijn
 personeel
 klant en omgeving
 kwaliteit
10.

Aflopende termijnen MR leden
Marjan haar 3 jarig termijn loopt af in januari. We verplaatsen dit naar augustus
2018 omdat dit praktischer is. Ook Gemma haar termijn loopt dan af.
Beide zijn bereidt om zitting te blijven nemen in de MR. We vragen na of dit kan
zonder verkiezingen uit te schrijven.

11.

Tekenen geleide formulier (standaard)
n.v.t.

12.

Rondvraag
Hier werd geen gebruik van gemaakt.

Wie
allen

allen

Wat
bekijken nieuwe mogelijkheden m.b.t. het
jaarplanning (soort jaar balk)
voortaan het definitieve MR verslag na alle
MR-leden en Monique doorsturen
schoolgidsen van andere scholen bekijken

Gemma

verslag op de site plaatsen

Marjan

Marjan Lucassen

Wanneer
vóór 16 april

vóór de benen op tafel
sessie schoolgids
2018-2019

Stavaza

