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Jaarverslag MR De Startbaan te Eindhoven 

Schooljaar 2020-2021 

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.  

 

Naam Functie Schooljaar van toetreding MR 

Oudergeleding 

   

Aleksandra Tesanovic Lid 2018 

Nicole Meulensteen penningmeester 2018 

Aniek Kok notulant 2016   

Murat  Kazanci Lid 2019 

Saskia de Graauw Lid 2020 

Personeelsgeleding 

   

Miriam Meijer Voorzitter/secretaris 2015 

Silvy Wiegand lid 2019 

Willemien van Kemenade Lid 2018 

Twan van Deursen Lid t/m januari 2021 2020 

Marian Verbeek Lid  2020 

 

3.  Vergaderschema 

Op de volgende data hebben de MR-vergaderingen plaatsgevonden: 

 

2020 

8 september 

6 oktober 

27 oktober 

24 november 

 

2021  

19 januari 

23 februari  

30 maart 

18 mei 

6 juli 

 

Net als voorafgaande jaren was de schoolleiding op uitnodiging aanwezig bij de MR-vergaderingen. 

Dit jaar hebben we kennis gemaakt met de nieuwe directeur, Stan Notenboom. Hij was aanwezig voor 

het doen van mededelingen, het geven van informatie en het beantwoorden van vragen van de MR.  

 

4. Onderwerpen ter instemming c.q. advisering 

 

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

Schoolgids 2021-2022 Ingestemd 

Vakantierooster 2021-2022 Advies 

Formatieplan 2021-2022 Ingestemd 

Jaarplan Ingestemd 

Werkverdelingsplan Ingestemd 

School Ontwikkelprofiel 2021-2022 Ingestemd  

NPO gelden Ingestemd 

Begroting 2021 Ingestemd 

• Corona 

De MR is steeds op de hoogte gehouden en heeft mogen meedenken m.b.t. alle maatregelen rondom 

Corona binnen de Startbaan. 

 

• Jaarplan 

 

Het jaarplan is door de MR goedgekeurd onder voorbehoud. Het aankomend schooljaar wordt gebruikt 

om met het team van de Startbaan een verdere invulling te geven aan dit plan. Het uiteindelijke plan zal 

volgend schooljaar weer ter instemming naar de MR gaan. 

 

• Gedragsprotocol 

 

Binnen de Startbaan wordt er gewerkt aan een hernieuwde versie van het gedragsprotocol. De MR heeft 

hierop aanvullingen kunnen geven. Wordt vervolgd in het aankomend schooljaar. 

 

• Veiligheid 

 

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

 

• MR I-Start 

 

Er is gesproken over de samenwerking tussen de MR van I-Start en de MR van de Startbaan. Omdat 

een MR binnen I-Start nog in de opstartfase zit, zal dit volgend schooljaar verder opgepakt worden. 

 

• NPO gelden 

 

Om achterstanden in het onderwijs, n.a.v. Corona, weg te werken, is er budget vrijgekomen om deze de 

komende twee jaar weg te werken. Het plan hiervoor is aan de MR voorgelegd en goedgekeurd. 

 

• Kascontrole OR 

 

Kascontrole OR heeft dit jaar niet plaatsgevonden en zal komend jaar opgepakt worden.  

 

• Cito-analyses 

 

I.v.m. de drukte Corona is dit niet in de vergaderingen besproken. Dit zal aankomend jaar gebeuren. 

 

• Diversen 
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Op de agenda wordt jaarlijks ook gesproken over ICT, IPC en schoonmaak. 

 

 

Mijn dank aan alle leden van de MR voor hun inzet. Voor het komende schooljaar staan de 

aandachtspunten vermeld in het volgende hoofdstuk. 

 

5. Schooljaar 2021-2022 

In het schooljaar 2021-2022 zal er aandacht zijn voor de volgende zaken: 

• Pro-actief mee blijven denken in speerpunten van de school en daarin advies delen met directie 

• Samenwerking MR I-Start 

• Contacten GMR 

 

 

 

Namens de Medezeggenschapsraad Basisschool de Startbaan, 

 

Miriam Meijer 

Oktober 2021 


