
Medezeggenschapsraad OBS “De Imenhof” Markeweg 37, 7582 BZ Losser info@imenhof.nl

Notulen 28 januari 2020

Notulen medezegenschapsraad dinsdag 28 januari 2020
Aanwezig: Nicole,Patricia,Sanne,Marcel(fin. Commisie) Petra, Ruben en Daniël. 
Voorzitter: Petra Masselink
Notulist:  Daniël
 

1. Opening en vaststelling van de agenda
Deze zijn goedgekeurd. 

2. Notulen d.d. dinsdag 10 december van Patricia 
De notulen zijn goedgekeurd. De hernieuwde schoolgids wordt aangeboden door Sanne aan 
MR leden.

3. Tussentijdse rapportage financiële commissie. 
Op dit moment is 78% van de ouderbijdrage betaald. Er gaat deze week een herinnering uit.  
De 78% komt overeen met andere jaren. 
Er wordt gevraagd of het bedrag niet in een keer gegeven kan worden voor de themawerk-
groep omdat dit steeds kleine bedragen zijn, Marcel geeft aan dat er bonnetjes aanwezig 
moeten zijn en dat het dus niet mogelijk is.

4. ouderavond/infoavond
De eerste uitnodigingen zijn eruit, er was een grote respons van ouders.  De 1e is in februari 
deze gaat over multimedia en de 2e is in mei deze gaat over veerkracht. 5. ketelhuisfonds
In het team wordt besproken wat we evt. met het bedrag kunnen doen. Bij de volgende MR 
vergadering komt er een concreet plan. 

6. Notulen GMR vergadering van 16 December + voorbereiding
vergaderingvan 3 Februari. 
Er wordt verteld waar het stakingsgeld naartoe gaat.  
 

7. Activiteitenoverzicht
- Stakingsmars: Deze is donderdagmiddag (30 januari)door Enschede, hier gaan we een stuk 
met po en vo Enschede lopen. 
- Goede doel: Samenloop voor hoop (16 Mei) De mr vindt het een leuk initiatief. 
- Cito’s: deze lopen ten einde. 
- Schaaktoernooi woensdag 29 Januari
- Studiemiddag 26 februari, leerlingen vrij.
- Carnaval: Vrijdag 14 februari.
- Rapporten: Donderdag 13 februari gaan deze mee naar huis. 

MR
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8. Mededelingen oudergeleding 
Hoe zit het met het roken op het schoolplein. We geven aan dat we het met de leerlingen ook 
gaan bespreken. 
 
 
9. Mededelingen teamgeleding
Nvt.

10. Mededelingen directie
Nvt. 
 

11. Vaststellen agendapunten volgende MR vergadering
Volgende vergadering is verplaatst naar Dinsdag 7 April, Naomi zal notuleren.  

12. Rondvraag
Nvt. 


