
 

Basisschool ’t Startblok     o     Keverberg 3-5      o      5655 BA EINDHOVEN      o      040-2518710  

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad    28 mei 2020 

Aanwezig: Giso de Jong, Cynthia Schmeetz, Leo Verhoeks, Ankie Boleij, Monique Priem, 
Niels Geurts 

Afwezig met kennisgeving: Eric Kuijpers, Suzanne van Laarhoven 

Notulist: Monique Priem 

Opening en vaststelling 

- Komend schooljaar agenda eerder maken, 2 a 3 weken van tevoren. 
- Verslag goedgekeurd; bekijken hoe we het verslag openbaar maken. Niels vraagt 

Tim of het mogelijk is dat het via de website kan gaan. 

Mededelingen 

directie: 

Helma en Suzanne werken vanuit huis. Helma leest met 35 kinderen Estafette en 
ondersteunt af en toe met rekenen en blijft dit doen tot de zomervakantie. Suzanne 
ondersteunt leerkrachten in alle groepen en begeleidt thuisblijvers via Teams. Verder is 
iedereen gewoon op school behalve Frans die door zijn rug is gegaan. Dit wordt intern 
opgelost. 

Digiborden: enkele weken geleden voorlichting geweest van Prowise. De borden komen in 
de groepen 1 t/m 8. Het zijn statische borden die in hoogte verstelbaar zijn en één 
verplaatsbaar bord (is plat te leggen). Er volgt nog een training voor de leerkrachten. 
De borden worden in de grote vakantie geïnstalleerd en kunnen vanaf schooljaar 2020-2021 
gebruikt worden. 

Gymleerkracht: Er is een nieuwe vakleerkracht voor gym aangesteld. Op dinsdag en 
woensdag komt Sytze gymlessen verzorgen.  

Team:  

Geen mededelingen. 

SKPO:  

Geen mededelingen. 

GMR:  

Vergaderingen zijn niet door gegaan. De data voor komende vergaderingen zijn nog 
onbekend. 
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Verbouwing 

De schilderwerkzaamheden zijn klaar. 

De grote gymzaal heeft een nieuwe vloer. 

De renovatie van de kleedkamers is klaar. Er zijn 2 kleedkamers, een douche en een toilet 
gerealiseerd. De vrijgekomen ruimte gaat verder ingericht worden als techniekruimte. De 
vloeren van de ruimtes zijn nog niet gerenoveerd. Dit moet nog gebeuren, maar het is nog 
niet duidelijk wanneer en hoe dit gaat gebeuren.  

De vloerbedekkingen zouden verwijderd worden en er zou linoleum geplaatst worden. Het 
wordt nog bekeken of en hoe dit wordt gedaan.  

Airco’s: dit wordt in zes lokalen (drie boven en drie beneden) geplaatst; bij de kleuters komen 
screens en worden nieuwe bomen geplant. 

 
Schoolgids & schoolplan 

Aan de schoolgids is nog weinig gedaan door huidige omstandigheden. Er verandert weinig 
aan. MR wordt hiervoor gevraagd om te beoordelen. Een week voor de laatste vergadering 
wordt het aangepaste plan naar de MR gestuurd met de wijzigingen. 

Het schooljaarplan is nog niet geëvalueerd. De bouwcoördinatoren gaan dit per bouw 
bespreken en zal de volgende MR-vergadering besproken worden. Niels zet het huidige 
schooljaarplan in teams. 

GMR data 

Is niet bekend 

Evaluatie jaarplan MR 

Giso wil informatie van wat hij hiermee moet doen: actiepunten worden normaal gesproken 
geëvalueerd. Bekijken voor volgend jaar hoe we een goed MR-jaarplan kunnen maken. 
Ankie doet het nu nog op de oude manier. 

Reglementen algemeen 

Hoe kunnen we een geheel maken van de oude reglementen zodat alles duidelijk en op een 
rijtje staat voor iedereen? Bijvoorbeeld wat doen we als iemand voortijdig aftreedt. 

Groepsverdeling 

Vorige keer besproken (zie vorig verslag). Het zijn relatief vrij kleine groepen behalve groep 
4 maar die krijgt ondersteuning. De invulling van de formatie volgt nog. 

Citotoetsen juni 

Cito heeft twee opties uitgewerkt: of nu citotoetsen afnemen of volgend jaar na de start van 
het schooljaar. In beide gevallen wordt er met een door Cito aangepaste norm gewerkt.  

De voorkeur van het team gaat uit naar komend schooljaar. Na plm. 4 weken toetsen en 
kijken hoe we ervoor staan per groep/kind. Het voornaamste doel van toetsing is namelijk om 
te zien hoe kinderen het doen en welke didactische ondersteuning nodig is. Het is logischer 
om dit in het nieuwe schooljaar te doen. 

Giso vraagt zich af of het komend schooljaar de normering strenger is in vergelijking met hoe 
we het anders doen. Niels geeft aan dat het nu anders is omdat er nu een hele periode geen 
fysiek onderwijs heeft plaatsgevonden en de resultaten waarschijnlijk door omstandigheden 
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anders zullen zijn. Ook is het zinvoller dan datgene dat we voorheen hebben gedaan om een 
goede start te maken. De leerkracht van de nieuwe groep maakt een eigen groepsplan. 

Inventarisatie aftreden MR-leden 

Niels tekent bij voor een periode. 

Corona 

Protocol is nog niet ontvangen. Verwacht wordt dat dit morgen of uiterlijk dinsdag komt. 
Moeten we hiervoor een MR-vergadering organiseren? Het voorstel is om dit via Teams te 
doen. 

Leo vraagt zich af of we handhaven dat ouders niet meer in de school binnen komen.  

Laatste vergadering 

23 juni laatste vergadering met afsluitende borrel. School regelt catering. 

Rondvraag: 

Cynthia: wat doen we met het schoolreisje? Dit is nog onbekend in verband met corona. 

Niels:  

Schoolfotograaf is afgezegd. Kijken of er toch een klassenfoto gemaakt kan worden. 
Eventueel door Kelly. Ieder kind een foto meegeven. Mogelijk is er budget over van Pasen? 

Schoolveiligheid: alles is gekeurd. Enkele kleine dingen zijn aangepast en/of vervangen. 
Kijken wat we doen met het gietrubber. 

Ankie: Gaat nu namens de MR naar de GMR. Wil deze taak graag overdragen. Wil iemand 
van de oudergeleding dat doen? 

 

20.45 uur Giso sluit de vergadering 

 

 

 

Te doen: 

-Niels vraagt Tim of het verslag via Parro gestuurd kan worden 

-schoolgids aanpassen en MR wil vooraf inzage. Een week van tevoren, voor komende MR-
vergadering van 23 juni, aangeven wat er veranderd is. 

- Schoolplan/jaarplan: de bouwcoördinatoren gaan dit per bouw bespreken en het wordt de 
volgende MR-vergadering besproken. Niels zet het jaarplan in teams. 

- Bekijken voor volgend jaar hoe we een goed MR-jaarplan kunnen maken. Ankie doet het nu 
nog op de oude manier. 

- Een geheel maken van de oude reglementen.  Bijvoorbeeld wat doen we als iemand 
voortijdig aftreedt?  

-Yvette morgen voor het weekend een brief naar ouders laten sturen als er nog geen nieuws 
is m.b.t. het protocol 

-schoolfoto’s maken; overleg met Yvette 


