
 

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

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad    2 september 2019 

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

Maarten ter Heerdt, Martijn Hallink, Suzanne van Laarhoven, Eric Cuijpers 

Afwezig met kennisgeving: Yvette Luyten 

Notulist: Niels Geurts 

Opening en vaststelling: agenda vastgesteld. 

Mededelingen: 

Team: Er is een goede start van het schooljaar gemaakt. Dit jaar zijn er 2 schoolvervangers 

die onze school als standplaats hebben: Gregor en Lotte.  

Dit jaar hebben we de plusklas uitgebreid. Ook voor leerlingen die meer uitdaging nodig 

hebben.  

Giso: Bij de informatieavond is een MR-praatje gehouden bij de groepen 1-2.  

Geen verdere mededelingen van OR, directie, SKPO of GMR. 

Afzwaaien MR-leden. 

Maarten en Martijn nemen afscheid van de MR. Bedankt voor al hun inzet! 

Installeren nieuw MR-lid. 

Martijn heeft zijn termijn in de MR niet afgemaakt. Voor hem is Eric in de plaats gekomen. 

We zijn blij dat hij de oudergeleding in de MR komt versterken.  

Maarten heeft zijn termijn volbracht. Voor zijn plek zijn verkiezingen uitgeschreven. Leo 

Verhoeks heeft te kennen gegeven in de MR plaats te willen nemen. Leo zal vanaf 

eerstvolgende vergadering worden uitgenodigd. 

Taakverdeling MR-leden 

Volgende vergadering wordt naar de taakverdeling gekeken.  

Jaarplan 2019 – 2020 

De vergaderingen voor dit schooljaar zijn gepland.  

03-09-2019 

12-11-2019 

04-02-2020 

14-04-2020 

26-05-2020 

23-06-2020 

Giso past de lijst met onderwerpen aan. 
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Contactgegevens 

De contactgegevens worden geactualiseerd. De gegevens van Leo worden later 

toegevoegd. Niels neemt contact op met Luc om de mailinglijst aan te passen.  

GMR 

Per vergadering wordt gekeken naar de inhoud van de GMR-bijeenkomst. Volgende 

vergadering besluiten we wie er naar welke bijeenkomst gaat.  

Takenlijst 

1 Overzicht wanneer alle MR-leden zijn aangetreden Giso Voor 12-11 

2 Aanpassen agendapunten in het jaarplan Giso Voor 12-11 

3 E-mails aan laten passen door Luc Nies zsm 

4 Leo en Eric schrijven stukje voor ledenblad Leo 
Eric 

zsm 

5 Leo informeren en contactgegevens controleren Giso  Zsm  
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