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Datum: 18 juni 2020 

Locatie: De Mient  
 
 
Aanwezig: Peter Smit, Ellen Brouwer, Annelotte van Maanen, Marije Boot, Mark Vermin, 
Annemarie Konijnenberg, Elly de Jonghe, 
 
Introductie 
Er is veel gebeurt het afgelopen jaar, wat vermoeiend is. Onderlinge communicatie bepreken 
we. Er zijn veel verschillende kanalen om bereikbaar te zijn en regelmatig is dat na 
werktijden. Het is van belang dat de arbeidstijden gehandhaafd blijven. School-werktijden 
zijn van 8:00 tot 16:30 uur. Een idee is om met elkaar te bekijken wat er nodig is t.a.v. 
bereikbaarheid en rusturen. Is de ouderbetrokkenheid heel hoog of  
 
1. Begroting. 

Positief resultaat dit jaar, terwijl de begroting negatief was. Er is meer geld ter beschikking, 
extra gelden zijn ontvangen vanuit overheid (achterstandsgelden). I.v.m. naheffingen wordt 
een licht negatief eindresultaat verwacht. 
Komend schooljaar wordt een positief resultaat begroot. Nieuw meubilair voor kleuters en 
groep 3, 4 en 5 is begroot. Rond kerst is hopelijk de aanbouw gereed (of begin 2021). Dan 
komt er ook voor andere klassen nieuw meubilair   
Ieder krijgt een eigen chromebook, zodat kinderen dus ook thuis kunnen werken. Er is 
komend jaar een iets grotere formatie.  
De werkzaamheden van Mia doet voortzetten: overnemen door Marieke. 
2 dagen (0,4 fte) boven formatie, om ziekte verlof etc op te vangen. Dit wordt met vaste 
mensen opgevangen: pakt Marieke op. 
Bovenschool is er ook een pool voor zwangerschapsverlof 
 
2. Werkverdelingsplan en formatie. 
Formatie past binnen de begroting. We hebben iest boven gemiddeld ingezet op personeel. 
Kaily gaat mee met de groep (naar groep 4), voor 32 uur.  
 
3. Goedkeuring vakantierooster. 
Vakanties staan vast en er zijn 9 studiedagen. De MR heeft dit overzicht ontvangen en goedgekeurd. 
 
4. Schoolplan- en ontwikkelplan 
 

Notulen 
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Alle leerkrachten zijn betrokken geweest bij het ontwikkelen van dit 4 jaren plan.  
Ouderbetrokkenheid zit verweven  
School-ontwikkelplan is per jaar en wat gebaseerd is op het schoolplan is van 2020 – 2024. 
De vier belangrijkste onderdelen van het school-ontwikkelplan (2020-2021) zijn: 
• Ontdekkend en onderzoekend leren in een rijke leeromgeving 
• Portfolio en leerlingvolgsysteem 
• Rekenen op leerdoelen (Snapet) 
• Taal begrijpend lezen en woordenschat. 

 
Onder andere is besproken: Leerling volg systeem – IEP ipv Citotoetsen. Sociaal emotioneel 
is hier onderdeel van, alleen DMT valt af. Pilot is gedaan en De Mient wil meedoen met de 
pilot. Bij IEP is meer kindgericht en kijkt ook naar de ontwikkeling van het kind zelf (ipv 
alleen landelijk vergelijk). Groep 7 blijft NSCCT behouden.  
Meer een lijn in de opdrachten voor Snappit en beter te volgen door de leerkracht. 
Bewegend leren wordt meer ingevoerd (activefloor – net als bij de MacDonalds). 
Volgend jaar plan maken hoe we taal verder kunnen ontwikkelen, dit wordt breed opgepakt 
incl. bezoek aan scholen. En toetsen aan de situatie hier. 
 
Er is een hulpklas die gericht is op kinderen waar extra ondersteuning goed voor het kind is.  
  
Er wordt gewerkt aan een bredere samenwerking met SAS, o.a. is er nu een gecombineerd 
Sint feestje. 
 
Jan Rijnlandsmodel, eigenaarschap zo laag mogelijk neerleggen, dus dat de kinderen ook 
eigenaarschap nemen. Jan begeleidt de leerkrachten in het komend schooljaar. De aanpak is 
verweven in de diverse groepen. Support groepen (aantal leerkrachten) zijn verbonden aan 
een van deze thema’s. Ze zorgen dat het loopt.  
   
6. Gmail adressen. Privacy AVG. 
Er is overleg geweest met de directeuren en GMR (Mia). Wachtwoorden van kinderen waren 
per school bekent, door een makkelijk wachtwoord. Alle wachtwoorden van de kinderen 
worden gepersonaliseerd.  
Er is ook eenvoudig een adressenlijst in het systeem te vinden, waardoor alle kinderen van 
Surplus zichtbaar zijn. Vanuit de functionaris gegevens bescherming, Sandra, van Surplus is 
een mail ontvangen door Peter. Deze stuurt hij door.  
We kunnen met vragen Sandra benaderen en eventueel een afspraak maken. Mark neemt 
contact met Sandra op.  
 
7. Vergader data (19:00 – 20:30).  
Do. 27 aug 
Wo. 7 oktober 
Di. 17 nov 
Do. 21 januari met borrel met ouderraad 
Do 11 maart 
Wo 19 mei 
Di 15 juni Web MR (online) 
Wo. 30 juni (De Mient) 
 
8. Jaarverslag De Mient   
Verslag is opgesteld. Verslag van 55 pagina’s. Dit verslag moet worden gepresenteerd door 
de ouders. 
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9. Jaarverslag MR.  
Mark en Marije stellen een eerste concept van het plan op.  
 
 
Rondvraag met directie.      
 
Active floor, komt uit alle kansen fonds. Surplus stelt 200.000 per jaar beschikbaar voor 
innovatieve ideeën. Elke school krijgt 30.000 voor onderwijsinnovatie. Met een aantal 
scholen samen worden er programma’s gemaakt. Bovenbouw kinderen kunnen lessen 
maken voor de onderbouw.  
 
 


