
 
 

 

 

Datum: 30 maart 2021 

Locatie: Online 

 
Aanwezig zijn: 
ouders:  Annemarie Konijnenberg, Marije Boot, Mark Vermin (voorzitter) 
leerkrachten: Ellen Brouwer, Annelotte van Maanen 
directie: Peter Smit 
Afbericht: Elly de Jonghe 
 
1. Opening 
 
2. Vaststellen van de agenda. 
 
3. Goedkeuren notulen 
Was al goedgekeurd en staat op de site.  
 
4. Mededelingen en vragenronde met de directie 19.00-20.00 
 
Corona update:  
Via social schools is een update gestuurd. Hierin staat alle informatie die voor nu 
relevant is. Er zijn geen noemenswaardige veranderingen en geen zieke kinderen. 
 
Status anti pest coördinator:  
Dit wordt nog opgepakt. Daarnaast is er een gesprek tussen beide directeuren van 
de Mient en de SAS om meer gezamelijkheid en samenhorigheid te creeren.  
 
Evaluatie RI&E:  
Input is op papier gezet en sturen we naar Peter. 
 
Begroting  
We bespreken dit in de volgende vergadering, dan hebben we meer info over 
subsidies door het rijk. 
 
Ingezonden vragen 
Is er al nagedacht of er nu daadwerkelijk een achterstand is ontstaan voor de 
kinderen?  

Notulen 



Zo ja, hoe gaat dit eventueel worden opgepakt, is dit iets wat de school gaat doen. 
Zo niet, wanneer gaat de school hierover beslissen, en op welk termijn kunnen 
ouders daar antwoorden op verwachten. 

 
Er is in deze periode overgestapt naar IEP. Wat een mooi begin punt is om door te 
kunnen. We kunnen, eind van dit jaar, vergelijken met de volgende toets.  
De resultaten van de IEP geven aan dat alle groepen boven of op het landelijke 
gemiddelde scoren. Wat mooi is om te zien.  
Interventies voor de komende periode worden op de studiedag van 2 april 
geformuleerd. De IEP adviseur leidt ons door de eerste resultaten en hoe we de 
komende periode verder kunnen. 
 
Er is op dit moment al globaal gekeken naar de IEP resultaten. Hier zijn geen 
bijzonderheden. Er wordt nog verder naar gekeken en bepaald of er interventies 
nodig zijn. De keuze van interventies wordt ook gemaakt voor groepen of 
individueen om naar een volgende score te komen.  

 
Begin van het schooljaar was de cito gedaan en vanuit deze resultaten zijn er al 
interventies ingezet. Er zijn kinderen aan de slag met een extern expertise bureau 
RID. Kinderen krijgen 30 weken ondersteuning in spelling en begrijpend lezen. Er 
wordt afsluitend een rapport uitgebracht. 
 
Snappet heeft ook de resultaten onderzocht. Snappet scores geven aan dat er een 
stijgende lijn is bij de kinderen. Ook groep 3 heeft het goed gedaan, kijkend naar de 
resultaten van de toesten. 
 
Er zaten dus geen opvallende dingen in, de resultaten waren geruststellend.  
 
  
 
6. Te bespreken zonder directie  
 
Verkiezingen MR.:  
Annemarie verlaat de MR eind van dit jaar, omdat haar kinderen vanaf volgens 
schooljaar niet meer op de Mient zitten. De MR zoekt een nieuwe ouder die in de 
MR zitting wilt nemen. 
Aanpak: Mark schrijft een stukje over de MR en de vraag wie zich beschikbaar wilt 
stellen voor de oudergeleding van de MR. Dit wordt geplaatst op social schools. 
Daarop volgen reminders om mensen te enthousiastmeren. Mensen kunnen zich 
aanmelden via de mail. Als er meerdere kandidaten zich aanmelden volgen er 
verkiezingen.  
            
5. GMR berichten 
 
MR reglement controleren / herzien (wat is de status)    
In de volgende vergadering staan we hierbij stil. 
 
Aansluitend op de vergadering  
We sluiten aan bij de ZOOM  bijeenkomst van Marcel van Herpen, ‘De onzin van 
achterstanden’ (waar meer dan 600 mensen aan deelname).  


