
Aanwezig: Niels, Diny, Marian en Saskia   Afwezig:  Thy (ziek)    

Notulen vergadering MR-vergadering St. Joris  

12 April 2021 

  

 

  Welkom en opening 

Diny zal deze vergadering notuleren.  

Notulen vorige vergadering: deze worden goedgekeurd. 

  Acties vorige vergadering 

N.a.v. de scholing hebben we besloten dat Saskia voortaan om 19.00 uur 

aansluit en dat we eerst de punten bespreken waar Saskia input op moet 

geven. 

Notulen: Saskia geeft aan dat we goed moeten bespreken welke informatie, 

bijvoorbeeld betreffende formatie, we wel of niet in de notulen kunnen 

zetten.   

Afspraak:  de notulen worden gemaakt en binnen 1,5 week verzonden.  De 

notulen worden dan besproken en goedgekeurd op de volgende MR-

vergadering.  Daarna worden ze op de site geplaatst.  

  Ingekomen post/mail 

Geen post en ingekomen stukken. 

  Mededelingen vanuit de GMR 

GMR-vergadering 7 april 2021 

Er is draaiboek gemaakt voor jubilea, afscheid, sterfgevallen end. In dit 

draaiboek staat wie, waarvoor verantwoordelijk is. Ook welke bedragen 

hiervoor staan. 

Harold heeft als intern begeleider een toelichting gegeven over de 

eventuele leervertraging die kinderen hebben opgelopen tijdens de 

corona periode.  Er is alleen gekeken naar de leervakken. De eerste 

indrukken waren niet negatief.  Over de sociaal emotionele 

ontwikkelingen kunnen we nu nog niets zeggen.  

Voortgang nieuwe directeur.  Er zijn nu nog twee gegadigden over. Zij 

gaan een assessment maken en daarna wordt er een beslissing gemaakt.  

   

Mededelingen vanuit St. Joris/Team/Ouders (Saskia) 



Uitslag enquête ouders over de tweede periode corona 

onderwijs. Ouders zijn over het algemeen tevreden.  Het 

contact tussen ouders en leerkrachten was minder in deze 

periode.  62 ouders hebben de enquête ingevuld.  Het 

resultaat is ongeveer hetzelfde als in de vorige enquête. De 

nieuwe enquête is nog niet met andere scholen vergeleken.   

De individuele punten die ouders hebben aangegeven 

moeten nog verwerkt worden. Saskia haalt er wel enkele 

punten uit bijvoorbeeld: Ouders vinden het voor de kinderen 

rustiger als de ouders niet meer mee naar binnen gaan 

tijdens het begin van de dag. De online 10 minuten 

gesprekken werden door diverse ouders als positief 

ervaren.  Ze hoeven dan niet voor 10 minuten naar school te 

komen en van alles op hun werk hiervoor te organiseren. Dit 

zijn gesprekspunten die we als team/ MR kunnen bespreken 

en of we hier in de toekomst iets mee willen doen. 

  Jaarplanning 2020-2021 

Verkiezingen MR oudergeleding   

Marjan verstuurd de brief. De geïnteresseerde kunnen zich 

opgegeven voor 30 april 2021.  In de brief wordt ook vermeld dat er 

eventueel 30 mei verkiezingen worden gehouden. 

                                             

- Bespreken medezeggenschapsreglement voor de MR 

basisscholen SPO Condor  

            

Jaarrekening afgelopen jaar (nog niet ontvangen) (Saskia) 

Stand van zaken: Niels Olard, financieel ondersteuner Condor, 

i.v.m. vertrek Marijn zijn de besprekingen hierover naar voren 

gehaald. Normaal vindt dit plaats in de maanden mei/juni.  We 

moeten dit aanpassen in de jaarplanning. Mei of juni anders is 

de jaarrekening nog niet klaar. 

Informeren formatie: indien er veranderingen zijn (Saskia) 

De vacature voor de interne begeleider is klaar. Deze gaat er 

deze week uit.  Diny gaat in de sollicitatiecommissie. Diny gaat 

volgend jaar haar duurzame inzetbaarheidsuren inzetten. Dit zijn 

20 dagen op jaarbasis.  

 

Schoolgids van input voorzien (Saskia) 

In deze fase wil Saskia graag weten of er zaken zijn die eens 

een keer uitgelegd moeten worden in de schoolgids. Heeft de 



MR nu input betreffende de schoolgids die we bijvoorbeeld eens 

uitgebreid beschreven willen hebben. Saskia maakt nu een 

concept en deze kan dan weer besproken worden in de MR.  

Volgend jaar misschien een stukje over corona, de enquête en 

de gevolgen hiervan.   

Stand van zaken 100 jarig bestaan basisschool St. Joris   

De feestweek is verplaatst naar het einde van het schooljaar. 

Morgen wordt er een brief gestuurd naar de ouders met hierin de 

nieuwe data, informatie over de sponsorloop, beeldmateriaal dat 

ingeleverd kan worden enz. De sponsorloop is ook voor een 

vogelnestschommel.   Vanuit de stichting is er 2.000 euro 

begroot voor het 100 jarig bestaan. De rest willen we met andere 

acties bekostigen.  Ook willen we een gedeelte besteden aan 

het groene schoolplein samen met de subsidie die we hiervoor 

hopen te krijgen. 

  Achterban raadpleging 

We willen de enquête goed bekijken die onlangs is afgenomen 

over de coronaperiode.  Zijn daar nog punten uit te halen waar wij 

mee aan de slag willen? 

 Tekenen geleide formulier (indien nodig) 

N.v.t. deze vergadering. 

Rondvraag 

  

  

Actielijst:                   

Hele jaar scant het tijdschrift van de mr in. Marjan 

Elke 2 jaar Statuten up to date houden Mr 

Mei /juni Goedkeuring vrije dagen schooljaar 2021-2022 Mr 

Marjan vraagt dit na bij Saskia. 

Hele jaar Notulen op de site zetten Marjan 

28 juni Afscheid Thy Marjan 

   

 

Volgende vergadering: 

28 juni: als het mogelijk is willen we graag live vergaderen met een hapje eten erbij .Tevens  staan 

we stil bij het afscheid van Thy. 

 

 


