
 

 

 

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: 25-06-2018 
Tijd:      19.00–21.00 
Plaats:  Docentenkamer St. Joris 

 
 Verslag MR-vergadering St. Joris  

 

 
1.  Acties vorige vergadering 

 

wie wat wanneer 

Monique doorsturen financieel overzicht 
2017  

Monique heeft deze 
ook nog niet 
ontvangen, deze volgt 
later 

Jos en Thy anti-pestprotocol doorlezen en 
eventuele aanvullingen of 
verwijzingen doorgeven 

gebeurd 

Monique doorsturen schoolgids gebeurd 

Gemma verslag op de site plaatsen gebeurd 

 
 

2.  Ingekomen post / mail 
 verzoek OR: toestemming, voor het verhogen van de ouderbijdrage 
 cursus MR  

 
3.  Mededelingen vanuit de GMR 

 Marjan gaat zitting nemen in de GMR namens het leerkrachtendeel. 
 

4.  
 

Mededelingen vanuit St. Joris / Team / Ouders 
 mail Monique: 
- terugblik inspectiebezoek 19 juni 
- 3 uur per week Teun de Boer voor project leren en onderwijzen met ICT uit 
knelpunten pot Condor 
- LOF (LerarenOntwikkelFonds) beurs is afgewezen, voor kerst 2018 nogmaals 
aanvragen 
- Vanuit Condor wordt er een protocol opgesteld m.b.t. AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) Deze wordt na de zomer met ouders 
gedeeld. Intern nemen wij reeds zaken op en communiceren dit tijdens de 
infoavond met de ouders. 

  
5.  Formatie - Personeelsbezetting 

N.a.v. de ontevredenheid bij enkele ouders uit groep (6) 7 hebben we de voor –
en tegens voor deze groepsverdeling en personeelsbezetting nog eens goed 
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bekeken en besproken. De beslissing om voor deze optie te kiezen is 
weloverwogen gebeurd. In de communicatie naar de ouders toe zijn wel wat 
verbeterpunten te halen. Op een kleine school is het lastig om te voorkomen dat 
kinderen geen jaren dezelfde leerkracht krijgen. Wij denken dat kinderen het 
meest gebaat zijn bij leerkrachten op de juiste plek en blijven (op dit moment) 
staan achter deze keuze. Wel staan we open voor nieuwe inzichten en opties. 
 

6.  Schoolgids en praktische schoolafspraken alfabet en jaarplanning 
 De schoolgids ziet er goed uit. We plaatsen nog wat op- en aanmerkingen. 

Monique verwerkt deze in de schoolgids.  
 

7.  Anti-pest protocol 
 Het anti-pest protocol wordt goedgekeurd en op onze schoolsite geplaatst. 

 
8.  Verhoging vrijwillige ouderbijdrage 

 Wij, als MR, gaan akkoord met de verhoging van de vrijwillige ouderbijdrage 
van €1,00 per kind. 
 

9.  Achterban raadpleging 
 geen onderwerp deze ronde 
  

10.  Planning MR 
 Plannen volgende vergadering 

1 oktober 2018   19.00 uur koffiekamer school 
 Nieuwe opzet jaarplan 

We komen hier de volgende vergadering op terug.  
 Jaarverslag  

Marjan maakt het jaarverslag voor 1 augustus. 
  

11.  Tekenen geleide formulier (standaard) 
 Schoolgids + praktische schoolafspraken alfabet en jaarplanning 
 Anti-pest protocol 

 
12.  Rondvraag 

- afscheid Monique   Wat gaan we doen? 
 

wie wat wanneer 

Gemma  MR verslag op de site plaatsen voor vrijdag 6 juli 

Marjan attentie kopen voor Monique voor 29 juni 

Marjan jaarverslag maken voor 1 augustus 
 

  
 Marjan Lucassen 
 
 


