
Notulen MR Vergadering maandag 26 oktober 2020 

2020-21 Vergadering 1 

Aanwezig: Marjan Lucassen, Thy Mathu-Ho, Niels Mollink, Saskia Tissen, Teun de Boer 

 

1. Voorstellen 

- Niels Mollink is nieuw MR-Lid. Hij is verkozen in verkiezing begin oktober. Hij volgt Jos Vissers op, 

die voorzitter was. MR-Leden hebben zich aan elkaar voorgesteld. 

 

2. Acties vorige vergadering 

- In de gesprekken met Partou (BSO) is gesproken over het gebruik van mogelijk twee ruimtes. 

- Cursusavond 16-09-2020: Thy is namens de MR geweest. De informatie was van toepassing voor 

leerkrachten, maar ouders mochten toehoren. Thy heeft dit gedaan en vond dat interessant te 

horen, maar kon er in de praktijk voor MR niet veel mee. 

- Het actielijstje onderaan de notulen plaatsen, niet door het document heen. 

 

3. Ingekomen post/mail 

Er is geen ingekomen post, los van het GMR informatieboekje. 

 

4. Mededelingen vanuit de GMR 

- Marjan is ook dit jaar lid van de GMR.  

- In de laatste vergadering is het volgende besproken in de GMR: 

* Een SPO Condorbrede enquete over de coronaperiode is aan ouders verstuurd. De St Joris komt 

hier erg goed uit. 65 keer is deze enquete ingevuld door ouders van onze school. 

* De GMR is bezig met mobiliteits- en functioneringsbeleid in deelgroepen. 

 

5. Mededelingen vanuit het team van ST Joris en vanuit ouders 

- De aangescherpte coronamaatregelen zorgen er voor dat het team zal moeten gaan bepalen hoe er 

wordt omgegaan met geplande excursies en uitjes. Hier is nog niet over gesproken. 

- Zoveel mogelijk thuiswerken geldt ook op school voor leerkrachten, al kunnen zij grotendeels na 

school in eigen ruimtes werken. 

- Subsidie onderwijsachterstanden na Corona is toegewezen. Hiervoor zijn de 10 % leerlingen die het 

minst hebben geprofiteerd van het onderwijs in die tijd in kaart gebracht en voor hen zal er een 

aanvullend onderwijsaanbod worden gerealiseerd in samenwerking met de eigen 

groepsleerkracht(en). 

 

6. Nieuwe schooljaar 

- Jaarverslag is doorgestuurd. Zie actielijst. 

- Taakverdeling dit jaar: Marjan wordt voorzitter, Teun secretaris. 

- Totaal 5 vergaderingen. Data zie actielijst. 

- Brainstormsessie (benen op tafel) is lastig in te plannen ivm corona en wordt dus 'on hold' gezet. 

- GMR-MR Avond stond wel op de planning, maar is door corona nog geen zekerheid. MARJAN komt 

hier eventueel op terug als er nieuws is. 

 

7. Huishoudelijk reglement 

- Goedgekeurd en geen wijzigingen nodig. 

 

8. Achterban raadpleging 

- Schoolfruit heeft volgens leerlingenraad meer afwisseling nodig. Vanuit de OR is er vraag om een 



enquete over Appelgeld en schoolfruit. 

- Eventueel bij langer doorgaan thuisonderwijs bij zieke gezinsleden hierover. 

 

9. Ideeën begroting  

- Vaste budgetten door Saskia toegelicht. Saskia vraagt om idee vanuit MR voor andere zaken: vooral 

ICT wordt hierin benoemd in deze tijden. Dit staat al op de planning in vorm van een nieuwe 

chromebookkast met extra devices. 

 

10. Jaarplan 20-21 

- Saskia heeft het jaarplan gepresenteerd. De school bestaat in 2021 100 jaar. Hier worden 

feestactiviteiten voor bedacht, alleen is dit door corona nog niet geheel zeker en gemakkelijk in te 

plannen. 

 

11. Rondvraag 

Er is geen rondvraag. 

 

ACTIELIJST 

- In jaarverslagen specificering van geld toevoegen, in plaats van alleen het bedrag. MAKER 

JAARVERSLAG 2020-2021 

- In jaarverslag 2020-21 zijn enkele jaartallen niet goed opgeschreven. Ook de naam van Thy klopt 

niet. Dit moet worden aangepast. MARJAN  

- Jaarverslag na correctie van Marjan op site zetten. TEUN 

- Benen op tafel sessie schuiven we op lange baan en wordt niet ingepland, voor eventueel na 

corona dit schooljaar. Volgende vergaderingen terug laten komen. ALLEN 

- Data vergaderingen 20/21: 

1: ma 26 oktober 19.00-21.00 

2: ma 14 december 19.00-21.00 (VIA MICROSOFT TEAMS) 

3: ma 22 februari 19.00-21.00 

4: ma 12 april 19.00-21.00 

5: ma 28 juni 19.00-21.00 

- Voor volgend jaar wenselijk om andere tijden te vergaderen: vroeger. ALLEN 

- MARJAN GMR aangeven dat er vanuit MR Joris behoefte is aan scholing MR (basis/gevorderden) 

- Op lange termijn: kleur van de school enquete over 'cooperatief leren'? ALLEN 

 

 

 


