
 

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

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad    12 november 2019 

Aanwezig: Giso de Jong, Ankie Boleij, Monique Priem, , Cynthia Schmeetz, , Suzanne van 

Laarhoven, Eric Cuijpers, Leo Verhoeks 

Afwezig met kennisgeving: Yvette Luyten, Niels Geurts 

Notulist: Monique Priem 

Opening en vaststelling: agenda vastgesteld. Notulen akkoord. 

Besluitenlijst:  naar volgende vergadering verschoven 

Mededelingen: 

GMR: SKPO heeft 4 speerpunten om visie te bepalen. Deze sluiten aan bij onze vier-

jarenplan van de school. 

Afgelopen week:  Bovenschoolse begroting en staking besproken. Conclusie: SKPO is een 

gezonde stichting en de poule/ vacatures zijn allemaal ingevuld. 

SKPO ondersteunde de staking niet; dit strookte niet met de visie van de meeste 

leerkrachten.  

Stakingsgelden die op school terechtkomen-> checken waar dit geld is gebleven en wat we 

er mee gaan doen. Informeren bij Yvette. 

Nieuwe  MR leden: Leo schrijft stukje voor de website. Eric heeft dit al gedaan en is 

ingeleverd. Hij stuurt dit ter inzage naar Leo. Als het compleet is, wordt dit op de website 

gezet. 

Communicatie: al besproken 

MR taakverdeling: 

Voorzitter: Giso 

Vice-voorzitter: Cynthia 

Notulist: Monique/Niels 

Mailing lijst: Eric geen mail gehad; Ankie neemt contact op om dit aan te passen 

Begroting 

Begroting schuift door.  

We zouden dit kalenderjaar 68 000 euro interen op reserves. Vanwege groeitelling en 

onvoorziene subsidies teren we veel minder in. 
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We staan nu zelfs op 6 000 euro in de plus, maar hebben nog een kwartaal te gaan.  

In de begroting van komend jaar worden o.a. de plannen opgenomen die genoemd worden 

in de notulen.  

Het gesprek met de controllor van de SKPO moet nog plaatsvinden.  

Dit jaar gaan er toch enkele kleine verbouwingen plaatsvinden zoals o.a. de gymzaal, nieuwe 

vloeren. Het plusbedrag wordt hoogstwaarschijnlijk besteed aan meubilair, airco (€3000,- per 

lokaal) en/of nieuwe digiborden. Misschien kan ook de gladheid van de speelplaats 

aangepakt worden (vanuit de MR) 

Wij hebben straks adviesrecht bij het instemmen van de begroting. 

 

MR scholing 

Leo en Cynthia gaan dit doen. 

HR 

Ankie kijkt dit na. Volgende keer verifiëren (agendapunt). Notulen e.d. voortaan in map MR 

zetten in Sharepoint. 

Jaarplanning 

De MR vergadering van 18/12 vervalt. Alle punten worden doorgeschoven naar een nader 

ingelaste vergadering. Leo en Eric bekijken samen met Yvette de begroting. 

Rondvraag 

-Wordt er nog iets gedaan aan de speelplaats ivm de gladheid van het pad, de rubberen mat 

en de mozaiekmuur? Doorspelen naar Yvette (Cynthia) 

-Waarom is er besloten dat er aan het einde van het schooljaar facultatieve gesprekken zijn  

( Giso) 

 

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 Niels zsm 

4 Leo en Eric schrijven stukje voor ledenblad Leo 
Eric 

Zsm 

Niels? 

5 Leo informeren en contactgegevens controleren Ankie Zsm  

6 Stakingsgelden bespreken/ speelplaatsaanpassing/ 
MR geleding begrotingbespreking 

Ankie  zsm 
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