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Datum: 27 augustus 2020 
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: Online 

 

Aanwezig: Peter Smit, Ellen Brouwer, Marije Boot, Mark Vermin (vz), Annemarie 
Konijnenberg (notulist), Elly de Jonghe. 
Afbericht: Annelotte van Maanen 
 
 

1. Goedkeuren notulen 
Notulen tot en met maart 2020 staan op de website incl. het jaarverslag van vorig 
schooljaar.  
Actie: Annemarie checkt notulen van de laatste vergaderingen (na maart 2020) en stemt af 
met Ellen.  

 

2. Mededelingen 
 

Goede start van het schooljaar. Het team is bijna niet gewijzigd, dat is fijn. Startgesprekken 
zijn gestart en het loopt.  
Met Corona maatregelen is het ongeveer gelijk als voor de vakantie, m.u.v. triage bij de 
bezoekers van school. Triage vindt plaatst als het bezoek in school is. 
Bij De Mient worden de richtlijnen van RIVM aangehouden. Ouders en bezoekers mogen 
naar binnen op afspraak en met behoud van de 1,5 meter. 
Wat we zien is dat ouders wat eenvoudiger naar binnen lopen zonder afspraak. Er wordt 
gekeken hoe we zorgen voor bewust blijven van de maatregelen. 

Acties: 
MR heeft het protocol van Peter meteen ontvangen. 
Morgen bespreekt Peter het behoud van het bewust zijn van de maatregelen met de 
leerkrachten.  

 
Een feedback formulier wordt ingevuld door bovenbouw leerlingen voor leerkrachten en 
school. Dit vindt een keer per 2 jaar plaats (laatste keer 2 jaar geleden). Als er iets bijzonders 
is wordt  dit besproken en gepubliceerd op ‘Scholen op de kaart’. 
 

 
Een evaluatie rond Corona heeft plaatsgevonden. Er zijn kleine dingen uitgehaald die beter 
zouden kunnen: o.a. afstemming tussen de groepen voor het meer realiseren van één lijn in 
de aanpak (doorgaande lijn).   
Wachtwoorden van de mailaccounts van de kinderen zijn begin van dit jaar gereset.  

Notulen 



 

MR de Mient 27 augustus 2020  2 

 

Er is gesproken over positieve punten van de afgelopen periode, die ook na de Corona 
periode kunnen blijven behouden. Ideeën zijn bijvoorbeeld het behouden van online 
bijeenkomsten met externen in combinatie met ouders. Resultaten van de evaluatie van het 
team van de Mient zijn hieronder beknopt weergegeven. 

 
Positieve punten van Corona behouden 
 
Startgesprekken hebben bewust op school plaatsgevonden om echt even contact te maken 
met elkaar.   

 
 

3. Onderwerpen van de jaarplanning  
 

Vaststellen jaarplanning MR 2020-2021/ Dit is geregeld voor de vakantie, deze is 
goedgekeurd en Surplus heeft geen wijzigingen. AGV moet hier nog in worden verwerkt, in 
november en mei plannen we dit in. Met deze toevoeging is de jaarplanning gereed. 

Actie: Mark voegt dit toe in de jaarplanning. 
 
Schoolontwikkelplan huidige schooljaar  
Afgelopen schooljaar is dit afgerond. De focus dit jaar is: Hoe krijgen we de visie zichtbaar in 
de school en in de klas. Een voorbeeld is het plaatsen van een deur tussen de 
kleutergroepen, voor het stimuleren van meer samenwerking en overlap voor deze klassen, 
waardoor overstap naar groep 3 soepeler verloopt.  
De visie zal steeds meer zichtbaar worden. Jan Tolhuis begeleid hierin, balans tussen 
leerlingen en leerkrachten.  
Feedback van de MR zal hierover regelmatig worden gevraagd. 
 
Taakverdeling binnen de MR. Voor de vakantie is dit afgestemd. 

• Agenda vooraf opstellen en stukken vooraf naar MR sturen: Mark 

• Notulen Ellen en Annemarie 
Vraag aan de MR leden: Beantwoord je mail bij afstemming van de agenda. Geef ook aan als 
je geen input hiervoor hebt.  
Schooljaar 2021/2022 stopt Annemarie met de MR omdat haar kinderen dan niet meer op 
De Mient zitten, Mark blijft maar niet meer in de rol van de voorzitter, Marije wordt dan 
voorzitter.  
 
Welkomstwoordje voor ouders en leerlingen namens de MR (berichtje sturen via 
SocialSchools). 

Actie: Marije stelt dit op, met onze foto’s, zodat wij herkenbaar zijn. 
 

Concept jaarverslag MR 2019/2020 is al gereed en wordt door Peter online gezet. 
 
Planning van scholing of cursussen MR. 

Actie: 18 november is een MR starttraining voor MR. Marije schrijft zich in. 
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4. GMR berichten  
Info wordt doorgestuurd door Mark.  
 

5. Rondvraag  
 

Planning MR vergaderingen 

Wo. 7 oktober 
Di. 17 november 
Do. 21 januari met borrel met ouderraad 
Do 11 maart 
Wo 19 mei 
Di 15 juni Web MR (online) 
Wo. 30 juni (De Mient) 

 
6. Sluiting  


