
 
 

 

 

Datum: 21 januari 2020 

Locatie: Online 

 
 
Aanwezig zijn: 
ouders:  Annemarie Konijnenberg, Marije Boot, Mark Vermin (voorzitter) 
leerkrachten: Ellen Brouwer, Annelotte van Maane 
directie: Peter Smit 
Afbericht: Elly de Jonghe 

 

Acties t.a.v jaarplan (januari/ februari) 

Concept begroting: Beschikbare ruimte is helder. In januari wordt dit voor het volgende jaar 
besproken. De begroting is leidend voor de formatie dat is gebaseerd op het aantal 
leerlingen. Vorige week is er overleg geweest. De formatie blijft gelijk, alleen Mia vertrekt, zij 
gaat met pensioen. 

School-ontwikkelplan is van de agenda af, omdat de focus nu ligt op de Corona situatie 

Toetsen: IEP voor het leerlingvolgsysteem (voor alle groepen) zou in januari worden 
opgepakt, maar dat gaat niet door i.v.m. Corona. Er zijn gesprekken gevoerd om de toetsen 
uit te stellen.  
Toets groep 8 gaat in principe door (in april). 

Studiedagen: Als de scholen open gaan op 8 februari schrappen we de studiedagen van 18 
en 19 februari. Dagen die we kinderen op school kunnen hebben willen we zoveel mogelijk 
op school hebben. 

MR reglement afronden: we bekijken dit om na te gaan of aanpassingen nodig zijn. Nagaan 
of de VOO een nieuw basis reglement heeft opgesteld. 

Actie Ellen, Marije en Annelotte 

RI&E: deze is geëvalueerd en bijgesteld. Peter checkt de status. Indien nodig ontvangt de 
MR het document (indien dit nog niet is af getekend)  

Actie: ieder MR lid neemt dit door en geeft Peter input.  

Notulen 



Verkiezingen MR plannen: uiterlijk maart sturen we een brief omdat er een MR plek van de 
oudergeleding vrij komt. Deze plek stellen we open. Tijdens de volgende bijeenkomst (11 
maart) gaan we na hoe we het stemmen gaan organiseren. Elly verlaat tot het einde van het 
jaar MR, om in deze tijd de focus te houden op het lesgeven. Als er een opdracht voor de 
MR komt zal een leerkracht worden toegevoegd.  

 

Corona: Vandaag is bekent geworden dat de scholen tot en met 8 februari dicht blijven. 

Hoe gaat het in deze periode? Hoe is de opvang van de kinderen geregeld tijdens de 
Corona periode, vooral bij ouders die te veel druk ervaren? Leer achterstand is niet het 
probleem. Kinderen thuis onderwijzen is niet eenvoudig. Hoe wordt omgegaan met de 
opvang van de kwetsbare kinderen, binnen De Mient en bovenschools? Gezondheid staat 
voorop, alleen in specifieke situaties worden bij kinderen opgevangen. 

Hoe is het als de scholen weer open gaan? Kinderen kunnen veranderen door de 
thuissituatie. Goed om aandacht te hebben hoe de kinderen na deze periode terugkomen. 
Hoge prioriteit vanuit de leerkrachten is om straks weer met aandacht voor elkaar dagelijks 
te starten. 

Leerkrachten hebben afgelopen week alle ouders gesproken en nagevraagd hoe het gaat 
om te weten wat zij nodig hebben. 

 

Rondvraag: 

Leuke tik tok filmpjes met kinderen van groep 8 zijn te zien. Er is voor de zekerheid nog 
een keer op AVG gecheckt. Zoals eerder ook geconcludeerd, mag dit volgens deze regels. 
Beschilderde stenen in het park is een leuk project. Hier wordt vervolg aan gegeven. 
 


