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Jaarverslag MR De Startbaan te Eindhoven 

Schooljaar 2019-2020 

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 bestaat uit een personeelsgeleding van 5 personen en een 

oudergeleding van 5 personen. 

Dit jaar hebben we afscheid genomen van Michiel van Diermen (voorzitter).  

 

Tijdens het lopende MR jaar zijn er wisselingen geweest in rollen binnen de MR. Onderstaand 

schema geeft de situatie weer aan het einde van het MR-jaar. 

 

Naam Functie Schooljaar van toetreding MR 

Oudergeleding 

vacature   

Aleksandra Tesanovic Lid 2018 

Nicole Meulensteen Lid 2018 

Aniek Kok notulant 2016   

Murat  Kazanci Lid 2019 

   

Personeelsgeleding 

   

Aimee Tekelenburg lid 2009–2010 

Silvy Wiegand penningmeester 2019-2020 

Willemien van Kemenade Lid 2016-2017 

Miriam Meijer secretaris 2017-2018 

vacature   

 

3.  Vergaderschema 

Op de volgende data hebben de MR-vergaderingen plaatsgevonden: 

 

2019 

17 september 

22 oktober 

19 november 

 

2020  

14 januari 

18 februari  

24 maart (geen doorgang i.v.m. Covid-19) 

21 april (geen doorgang i.v.m. Covid-19) 

26 mei 

23 juni 

 

Net als voorafgaande jaren was de schoolleiding (Ien de Kock) op uitnodiging aanwezig bij de MR-

vergaderingen. Zij was aanwezig voor het doen van mededelingen, het geven van informatie en het 

beantwoorden van vragen van de MR. 
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4. Onderwerpen ter instemming c.q. advisering 

 

De volgende onderwerpen zijn aan de MR aangeboden ter instemming dan wel advisering. 

 

Onderwerp instemming/advisering 

Schoolgids 2020-2021 ingestemd 

Vakantierooster 2020-2021 ingestemd 

Formatieplan 2020-2021 ingestemd 

School Ontwikkelprofiel 2020-2021 ingestemd 

Begroting 2020 ingestemd 

Werkverdelingsplan 2020-2021 ingestemd 

5. Overige behandelde onderwerpen 

Naast de onderwerpen die genoemd zijn in hoofdstuk 4, volgt hieronder in grote lijnen een overzicht 

van de onderwerpen die ook in de vergaderingen besproken zijn. Door COVID-19 is/heeft een aantal 

onderwerpen stil komen te liggen/geen doorgang kunnen vinden of vertraging opgelopen. 

 

Jaarschijven 

 

Aan de start van ieder kalender jaar krijgt de MR een toelichting van de directie op de jaarschijven van 

de school. In deze jaarschijven zijn de speerpunten uitgewerkt in doelen die de school dat schooljaar 

zal gaan na streven. De MR heeft zo een goed beeld van de te zetten acties en kan de school hier scherp 

op houden. 

 

I-Start 

Dit schooljaar is de internationale afdeling I-Start gestart.  I-Start valt onder de vleugels van RISE 

(onderdeel van basisschool de Reigerlaan). Met de MR van de Reigerlaan wordt bekeken hoe de MR 

voor zowel RISE als I-Start kan worden opgezet. Dit punt zal volgend schooljaar weer verder opgepakt 

worden.  

 

 

IPC 

Leerkrachten zijn dit jaar begonnen met de start van IPC. Dit punt heeft meerdere malen op de agenda 

gestaan, zodat de MR op de hoogte werd gehouden en eventuele aanbevelingen kan doen. Door Covid-

19 is ook hierin vertraging opgelopen binnen het team en wordt IPC in het komende schooljaar weer 

opgepakt. 

 

Ouderapp 

Dit schooljaar is ook de ouderapp gelanceerd. Met de MR is de communicatie hieromtrent besproken. 

Wordt vervolgd. 

 

Kascontrole OR 

Heeft niet plaatsgevonden 

 

Covid-19  

De MR heeft aangegeven eerder betrokken te willen zijn in procedures rondom dit punt.  

De MR is betrokken geweest in de procedure rondom de start na de intelligente lockdown.  

 

Nieuwe directeur 
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Met de MR is de procedure besproken rondom de vacature voor een nieuwe directeur. De MR heeft 

zitting gehad in de sollicitatieprocedure. 

 

Algemene zaken 

 

 

6. Schooljaar 2020-2021 

In het schooljaar 2020-2021 staan in ieder geval de volgende zaken geagendeerd: 

• Investeren in heldere lijn met GMR 

• MR I-Start/RISE 
• Pro-actief mee blijven denken in speerpunten van de school en daarin advies delen met directie 

• IPC 
 

 

 

Namens de Medezeggenschapsraad Basisschool de Startbaan, 

 

Miriam Meijer 

Oktober 2020 

 


