Notulen
Datum: 5 november 2018
Tijd: 19.00 uur
Locatie: De Mient
Aanwezig: Peter Smit, Ellen Brouwer, Marloes Arbon, Annelotte van Maanen, Astrid
Kager, Mark Vermin, Annemarie Konijnenberg.
Notulen vorige vergaderingen zijn via de mail al akkoord bevonden. Dit proces is
goed bevallen en behouden we.
Acties vorige keer
• Brief ouderbijdrage en vrijwillige bijdrage TSO is naar ouders gestuurd.
• Samenwerking met de SAS is versterkt: voorbeeld verkeersituatie
• Jaarplan: wordt opgesteld op 7 november
• Twee leden van de MR hebben cursus MR start gevolgd die binnen Surplus
georganiseerd was.
Verkeerssituatie update en schooltijden.
Ouders van De Mient en SAS zijn 9 oktober bij elkaar gekomen om te brainstormen.
Deze input is besproken met de gemeente. Zij reageerden begripvol. Ideeën die zijn
besproken zijn: dam verplaatsen (zodat er een lange doorgang komt), kiss en ride
verplaatsen naar plaats waar nu het fietspad ligt, rijrichting verplicht maken,
fietspaden in park verbreden (fietsers en lopers gescheiden), fietspaden verharden.
Wat definitief wordt aangepast wordt nog besloten. Vanuit de gemeente is aangeven
aanpassingen door te voeren in de periode van de verbouwing bij het winkelcentrum.
246 ouder hebben de vragenlijst over de verkeerssituatie ingevuld. De resultaten
komen deze week.
Een mogelijke korte termijn oplossing is het aanpassen van de schooltijden. Het idee
is om van beide scholen de tijden uiterlijk 1 december aan te passen (SAS 5 min
eerder open, De Mient 5 minuten later). Dit is voorstel wordt intern besproken.
Samenwerking SAS
Het idee is om samen te werken waar het kan. In dat kader is een vrijblijvende
bijeenkomst met de teams van De Mient en de SAS georganiseerd, gericht op het
beter leren kennen. Na de kerst volgt nog een kennismakingsbijeenkomst.
Enkele leerkrachten hebben al wat met elkaar kunnen afstemmen, zo gaan kleuters
bij elkaar Sint Maarten zingen.
Verbouwingsupdate
Het idee was om het gebouw uit te breiden aan de zijkant van school, richting de
bosjes. Het gevolg daarvan zou zijn dat de peuterschool binnen De Mient wordt
verplaatst. Dit is voor de SAS niet wenselijk. Directeuren zijn in gesprek over de
verbouwing en de beste inrichting.
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Subsidie Microsoft
Peter heeft een subsidieaanvraag bij Microsoft ingediend. Hij is op gesprek geweest
bij Microsoft en een delegatie komt half november op De Mient kijken. Deze subsidie
geeft de mogelijkheid meer aandacht te geven aan wetenschap en techniek;
ontdekkend en onderzoekend lesgeven. Dit sluit aan bij de opleiding die aantal
leerkrachten nu doen.
Samen met een subsidie vanuit de wetenschap en techniek expertise groep is het
idee om een parttime projectleider aan te stellen en een ruimte in te richten op
school, gericht op 21e eeuw vaardigheden en ambachten die altijd blijven bestaan.
Hier kan onderzoekend geleerd worden, met o.a. microscopen, robots en een
makerslab. Dit is gericht op 21e eeuw vaardigheden en ambachten die altijd blijven
bestaan. Het idee is om ook gebruik te maken van de kennis in de regio. Tata steel
heeft o.a. al aangegeven mee te doen.
N.a.v. MR cursus
Dit jaar willen we de basis op orde brengen: de volgende punten willen we oppakken.
• Jaarplan
• Activiteitenplan MR
• Reglement MR: opstellen van de MR (incl. uittreedbeleid)
• Jaarverslag van de MR opstellen 2018/2019.
Een actie van de GMR is het opstellen van het medezeggenschapsstatuut.
Uittreedbeleid MR:
Eerste ideeën om hierin op te nemen: elk jaar treedt een ouder af (met mogelijkheid
van herkiesbaarheid) en per jaar 1 docent uit de MR (die niet herkiesbaar is).
Elk nieuw lid volgt de opleiding MR start.
Communicatie en bereikbaarheid MR
• Mark gaat het algemene MR mailadres beheren.
• Notulen worden gepubliceerd in social schools, samen met het algemene
mailadres. Alle notulen staan op de (nieuwe) website.
• We plannen dit jaar een overleg in met OR en een overleg met de leerlingenraad.
• Nieuwjaarsborrel 10 januari van 16:00 – 18:00 uur (onder voorbehoud). Wij
nodigen de OR uit voor een nieuwjaarsborrel. Dit jaar nog niet met de OR en MR
van de SAS.
Actie: Mark bespreekt dit met vz OR
Samenwerking MR SAS
Mark neemt contact op met de MR voorzitter van de SAS. Wij zijn van mening dat
het nuttig is om elkaar te spreken, bijvoorbeeld voor een evaluatie van de (mogelijke)
aanpassing van de schooltijden en bespreken van de verkeerssituatie (idee
februari/maart).
Actie: Mark
GMR berichten
GMR wordt nu gevormd. Mogelijk neemt een van de leerkrachten van De Mient
hieraan deel.
Rondvraag
In een groep is gewerkt met Over de streep, wat voor sommige kinderen emoties
opriep. De nazorg, ook richting ouders, is opgepakt.
Schoolfruit begint op 14-11!
Data en agendapunten van vergaderingen:
• 13 december (19:00 uur): MR vergadering. Uittreedplan MR leden, begroting,
jaarplan, activiteitenplan en afspraak leerlingenraad. Evaluatie: combi-klas en
continu rooster. Update: verkeerssituatie, verbouwing en subsidie Microsoft.
• 10 januari van 16:00 – 18:00 uur: Nieuwjaarsborrel MR en OR
• 26 februari (19:00 uur): MR vergadering. Starten met de werving MR leden.
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Februari/maart: bespreking met de MR SAS (mogelijke onderwerpen: aanpassing
schooltijden en verkeerssituatie)
9 april (19:00 uur) MR vergadering.
4 juni (19:00 uur): MR vergadering. Evaluatie combiklas en continu rooster.
1 juli (16:00 uur): MR vergadering. Jaarverslag van de MR opstellen 2018/2019.
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