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Jaarverslag MR De Startbaan te Eindhoven 
Schooljaar 2021-2022 

Inleiding 
Volgens artikel 19 van het Medezeggenschapsreglement voor de medezeggenschapsraden 
Primair Onderwijs wordt dit jaarverslag opgesteld. Dit jaarverslag omvat de werkzaamheden 
van de MR van het afgelopen schooljaar. 

1. Samenstelling 
De MR van Basisschool De Startbaan bestond uit een personeelsgeleding van 3 personen 
en een oudergeleding van 5 personen. In november 2021 is Froukje Sierra – te Grotenhuis 
gestart in de MR, na een verkiezing waarbij zich 3 kandidaten hadden aangemeld. 
 
Personeelsgeleding Functie MR-lid sinds 
Miriam Meijer Voorzitter Aug 2015 
Willemien van Kemenade Secretaris Sept 2018 
Marian Verbeek GMR contactpersoon Aug 2020 
Vacature   
Vacature   
Oudergeleding   
Aniek Kok Notulist Aug 2016 
Saskia de Graauw Algemeen lid Feb 2017 
Nicole Meulensteen Penningmeester Sept 2018 
Murat Kazanci* Algemeen lid Aug 2020 
Froukje Sierra – te Grotenhuis* Algemeen lid Nov 2021 

*MR Start Cursus gevolgd in 2022 

2.  Vergaderschema 
Op de volgende data hebben de MR-vergaderingen plaatsgevonden: 

• 23 september 2021 
• 21 oktober 2021 
• 2 december 2021 
• 20 januari 2022 
• 17 februari 2022 (extra ingelaste vergadering) 
• 10 maart 2022 
• 21 april 2022 
• 2 juni 2022 
• 12 juli 2022 

 
Net als voorafgaande jaren was directeur Stan Notenboom op uitnodiging aanwezig bij de 
MR-vergaderingen voor het gezamenlijk bespreken van geagendeerde punten. Vóór de 
vergadering vond er een afstemming plaats tussen secretaris van de MR met de directeur. 
Diverse vergaderingen hebben via Teams plaatsgevonden. 
 
3. Onderwerpen ter instemming c.q. advisering 
De volgende onderwerpen zijn aan de MR aangeboden ter instemming dan wel advisering. 
 

Onderwerp Instemming / advisering 
Schoolgids 2022-2023 Concept besproken 
Vakantierooster 2022-2023 Advies 
Formatieplan 2022-2023 Ingestemd op 2 juni 2021 door PMR 
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Werkverdelingsplan Concept besproken 
School Ontwikkel Profiel 2022-2023 Ingestemd op 21 april 2022 
NPO gelden Ingestemd op 10 maart 2022 
Jaarplan en Visie Ingestemd op 20 januari 2022 
Begroting 2022 Concept besproken 

Corona 
Ook dit schooljaar speelde Corona een grote rol. Vanuit school zijn acties ingezet om snel te 
kunnen omschakelen naar online onderwijs in het geval van een door de overheid ingestelde 
lockdown periode. Dit is ook nodig gebleken, in de periode december 2021-januari 2022.  

Visie de Startbaan en Jaarplan 
Dit schooljaar is door de directie gewerkt aan een vernieuwing van de visie van de Startbaan 
en een nieuw jaarplan. De MR heeft hier in verschillende vergaderingen een terugkoppeling 
over gekregen en heeft op de vernieuwde visie instemming verleend. 

IPC 
Bij start schooljaar 2021-2022 is gestart met het eerste schoolbrede IPC project. Bij evaluatie 
aan het einde van het schooljaar is besloten niet door te gaan met IPC. 

Gedragsprotocol 
Binnen de Startbaan is een nieuw gedragsprotocol geïntroduceerd. De MR heeft hierop 
aanvullingen kunnen geven.  

Ouderapp Parro 
Net na start schooljaar 2021-2022 is de nieuwe ouder-app uitgerold na een succesvolle pilot 
bij een aantal groepen. 

Communicatie van de MR naar de achterban 
In het schooljaar 2021-2022 is de MR gestart met het terugkoppelen van de besproken 
informatie uit de MR vergadering naar de ouders. Na iedere vergadering wordt een korte 
samenvatting geplaatst op de website van de Startbaan (en in de Startpagina).  

Veiligheid 
De veiligheid rondom de school blijft voor de MR een aandachtspunt.  

MR I-Start 
We waren voornemens de samenwerking tussen de MR van I-Start en de MR van de 
Startbaan te intensiveren. Echter, door Corona is hier geen focus op geweest.  

Meerjarenbeleidsplan NPO gelden 
Om achterstanden in het onderwijs, n.a.v. Corona, weg te werken, zijn er gelden beschikbaar 
gesteld vanuit de Overheid. Hiervoor wordt een meerjarenplan opgesteld. Dit wordt volgend 
schooljaar besproken in de MR en hierop moet instemming plaatsvinden. 

Kascontrole OR 
Kascontrole OR heeft dit jaar niet plaatsgevonden na veelvuldige pogingen om hierover met 
de OR in contact te komen.   
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Opbrengsten-analyse / Trendanalyse 
De Cito-resultaten zijn door de IB-ers uitgewerkt in een opbrengsten-analyse. Deze is gedeeld 
met de MR.   

Diversen 
- Dit schooljaar heeft profilering van de Startbaan op de agenda gestaan. De MR heeft 

hierover een brainstorm gehouden waarna een terugkoppeling heeft plaatsgevonden 
aan de directeur. 

- Iedere vergadering hebben we besproken of er zaken vanuit de GMR aandacht 
behoeven. 

- Op de agenda wordt jaarlijks ook gesproken over ICT en schoonmaak. 
 
Dank aan alle leden van de MR voor hun inzet. Voor het komende schooljaar staan de 
aandachtspunten vermeld in het volgende hoofdstuk. 
 

4. Schooljaar 2022-2023 
In het schooljaar 2022-2023 zal er met name aandacht zijn voor het NPO Meerjarenbeleid. 
De geplande vergaderingen, onderwerpen en aandachtspunten voor het komende 
schooljaar zijn beschreven in het Activiteitenplan van MR Basisschool De Startbaan, 
schooljaar 2022-2023.  

 
 
 
Namens de Medezeggenschapsraad Basisschool de Startbaan, 
 
Aniek Kok en Saskia de Graauw 
Oktober 2022 


	Inleiding
	1. Samenstelling
	2.  Vergaderschema
	Corona
	Visie de Startbaan en Jaarplan
	IPC
	Gedragsprotocol
	Ouderapp Parro
	Communicatie van de MR naar de achterban
	Veiligheid
	MR I-Start
	Meerjarenbeleidsplan NPO gelden
	Kascontrole OR
	Opbrengsten-analyse / Trendanalyse
	Diversen
	4. Schooljaar 2022-2023

