
 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD ST. JORIS 2020-2021 
 

 

MR leden: 

Niels Mollink niels_mollink@hotmail.com  

Thy Mathu-Ho thy.mathu.ho@gmail.com 
Diny Bartels diny.bartels@jorisheumen.nl 
Marjan Lucassen marjan.lucassen@joriseumen.nl 

Basisschool St. Joris 
Looistraat 4a                                
6582 BC 
Heumen                               
024-3581176 

Datum: 28-6-2021 
Tijd:      19.00–21.00 
Locatie: school 

Notulen  vergadering MR-vergadering St. Joris 

Aanwezig: Niels, Thy, Diny, Marjan en Danny 
1 Welkom en opening 

Marjan opent de vergadering en heet iedereen welkom.  Met name Danny. 
 

2 Notulen vorige vergadering  goedkeuring.  

Zijn goedgekeurd en kunnen op de site worden geplaatst. 

3 Actielijst  

Goedkeurig vrije dagen en vakantie is via de app goedgekeurd. 

4 Ingekomen post/mail 

Marjan scant de post in. Wordt per mail verzonden. 

5 Npo-gelden. 

Hoe worden de achterstanden bepaald op de Sint Joris?  De citoscores worden 

geanalyseerd. Daar wordt gekeken welke kinderen niet voldoende groei hebben 

doorgemaakt. Schoolbreed hebben we een lichte achterstand opgelopen bij de 

werkwoordspelling en begrijpend lezen. We hebben een format schoolscan. Dit 

gebeurt op stichtingsniveau. Wat zijn de signalen op school, groepsniveau. 

Saskia brengt dit met de IB-er in kaart en maakt een plan. Dit plan wordt 

voorgelegd aan de MR. De MR moet het plan goedkeuren. Gelukkig hebben we 

op de Joris twee leerkrachten die eventueel meer willen werken zodat we ook 

de bemensing om de extra uren die besteed kunnen worden kunnen realiseren. 

 

Mededelingen vanuit de GMR  25 mei 

GMR verkiezingen: nieuwe leden zijn nog niet bekend.    

Eindscores van de cito zijn nog niet bekend 

Nieuwe algemeen directeur is André de Jong. Marjan stuurt de info brief van de 

nieuwe directeur door. 

6 Mededelingen vanuit St. Joris/Team/Ouders. Leerlingenraad    

Schoolfruit enquête.  ¾ ouders wilde schoolfruit behouden. ¼  helemaal 

afschaffen.  Binnen de ¾ deel was de mening vrij divers.  
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Conclusie OR: appels/peren behouden met één keer in de twee weken een 

ander soort fruit. Hierdoor wordt het appelgeld verhoogd. 

Overleg gemeente: Op dit moment speelt de ventilatie van de school, de 

muziekgelden, cultuurgelden en bibliotheek een rol. Het overleg met de 

betreffende ambtenaar verloopt helaas wat moeizaam. Saskia heeft nu overleg 

gehad met de burgemeester en deze punten besproken. Ze heeft ook 

aangegeven dat de gemeente vrij visieloos is betreffende de visie op de 

kinderen van de gemeente. 

 

Ouders: groep 3 bij elkaar dat vond een ouder prettig.  Een ouder heeft 

opgemerkt dat het appelgeld voor het hele jaar is berekend terwijl ze geen heel 

jaar naar school zijn geweest. Saskia neemt dit op met de OR.  In het begin van 

het schooljaar zal dit gecommuniceerd worden met de ouders via de OR.   

Veel vragen en zorgen over het uitje van de Efteling.  Thy heeft de ouders 

geadviseerd om contact op te nemen met de leerkrachten en de school. Deze 

vragen/zorgen zijn ook bij de werkgroep schoolreisje terecht gekomen.  De 

meeste onrust is hiervoor wel weggenomen. De groepjes zijn heel klein, twee 

volwassenen en zes kinderen. Jonge kinderen zullen vooral in het sprookjesbos 

verblijven. 

Ouders maken zich wat zorgen over hoe de kinderen hierin te begeleiden. 

Voorstel: leerkrachten vragen om via een coöperatieve werkvorm van tevoren 

vast te stellen welke attracties ze als groepje zeker willen bezoeken. Zodat de 

begeleidende ouders hier niet over hoeven te discussiëren.  

 

Team:  Er is een nieuwe ib-er benoemd.  Lisette Beijer. 

7 Afscheid Thy 

Marian bedankt namens alle leden van de MR Thy voor haar jarenlange inzet 

als MR-lid. Ze krijgt een attentie. 

8 Jaarplanning 2020-2021 

• Jaarrekening 2020 (Saskia) 

• Begroting  schooljaar 2021-2020 

• Vaststellen  schoolgids.  Saskia heeft de schoolgids gestuurd. MR- leden 

kunnen voor 16 juli op- of aanmerkingen doorgeven aan Saskia. Deze 

worden dan meegenomen door Saskia. Daarna is de goedkeuring van de 

MR-oudergeleding goedgekeurd. 

• Vaststellen schoolagenda  (jaargids)  wegwijzer 

• Vaststellen definitief formatieplan is vastgesteld 

• Stand van zaken 100 jarig bestaan basisschool St. Joris.  Woensdag gaat 

het draaiboek voor de komende feestweek eruit. 

9 Achterbanraadpleging    

Hebben we op dit moment een punt dat we willen bespreken met de achterban? 

Kinderopvang-Kion-knelpunten voorschoolse opvang. 

11 Plannen 1st vergadering nieuw schooljaar 2021-2022 

18 oktober 2021  

13 december 2021   

21 februari 2022   



16 mei 2022   

27 Juni 2022 

10 Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage. 

Vaststelling vrijwillige ouderbijdrage voor komend schooljaar. 

De ouderbijdrage van de OR is vastgesteld op 30,00 voor schoolgeld.  

Goedgekeurd door de MR oudergeleding. 

11 Tekenen geleide formulier (indien nodig) 
Niet van toepassing 

12 Rondvraag 

Fijn om weer fysiek bij elkaar te zijn. 
 


