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Notulen 2 juni 2020

Notulen medezegenschapsraad dinsdag 2 juni 2020
Aanwezig: Nicole, Noami, Patricia, Sanne, Petra, Ruben en Daniël. 
Voorzitter: Petra Masselink
Notulist:  Ruben
 

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

2. Notulen d.d. dinsdag 16 april van Naomi 
De notulen van vergadering 5 (16 april) van Naomi volgen nog

3. Tussentijdse rapportage financiële commissie. 
Op dit moment is 88,4% van de ouderbijdrage betaald. 

I.v.m. de “Corona maatregelen“ gaat het Vlieland kamp van groep 8 niet door.
Het door de ouders reeds betaalde “schoolkampgeld” is terug betaald.
I.p.v. het Vlieland kamp gaat groep 8 activiteiten doen bij het Outdoor Challenge Park (Huls-
beek Oldenzaal) Kosten hiervoor zijn 25,- per leerling extra kosten zullen van de financiële 
commissie worden bij betaald.

De afgelopen 2 schooljaren heeft de MR niet al haar financiële middelen ingezet. 
Jaarlijks ontvangt zij vanuit Concent +/- 300,- budget, te besteden aan studiekosten schoolse-
activiteiten etc. Petra gaat inzichtelijk maken welke middelen de MR nog heeft.

Als afscheidscadeau voor groep 8 word een een Klassenboek gemaakt en afgedrukt de kosten 
hiervoor zullen vanuit MR middelen worden betaald.

4. Coronamaatregelen tot aan de zomervakantie
Per 8 juni gaat school weer volledig open.
Kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden of persoonlijke beschermings 
middelen te gebruiken.
Voor het personeel geld wel de 1,5 meter regelen ten opzichte van elkaar maar niet naar leerlin-
gen toe. Ook hoeven zij geen PB middelen te gebruiken.

Op school zullen i.v.m. gezondheid gewone zeep en geen desinfecterende middelen worden 
gebruikt. Deze middelen doden naast de mogelijk aanwezige Coronavirus deeltjes namelijk ook 
alle gezonde bacteriën waardoor de algehele weerstand van het lichaam slechter word. Dage-
lijks word er schoongemaakt en worden veelgebruikte oppervlaktes goed gedesinfecteerd.

Tot aan de zomervakantie zal er niet worden opgetreden m.b.t. leerplicht, indien ouders kinde-
ren thuis houden van school zal dit dus geen gevolgen hebben.

MR
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Ondanks dat school per 8 juni geen buitenschoolse opvang meer hoeft te verzorgen zal ze 
waar mogelijk ouders die beide werkend zijn in de vitale beroepsgroepen helpen met het op-
vangen van leerlingen naar schooltijd.

Voor overige specifieke regelgeving rondom de Coronamaatregelen zie het Protocol document

5. Inzet werkdrukmiddelen. 
Deze zijn hetzelfde als in 2019. 
school gebruik deze middelen voor het inzetten van een klasse assitent (14 uur) 
 

6. Formatieplan, indeling groepen (klassenverkleining groep 1-2)
Tot aan de zomervakantie word zal er klassenverkleining worden toegepast op groep 1 en 2. 
Afwisselend zal er een groep van 10 kleuters activiteiten doen in de speelzaal onder leiding van 
Anne (klasse assistent)

Het formatie plan voor het nieuwe schooljaar ’20-’21 is alsvolgt:

Groep 1-2: Nicole 3 dagen, Noortje 2 dagen
Groep 3 : Kim 5 dagen
Groep 4: Patricia 3 dagen, overige 2 dagen vacature moet nog worden ingevuld
Groep 5-6: Fulltime vacature moet nog worden ingevuld
Groep 7-8: Daniel 5 dagen

7. Toetsen en rapportage einde schooljaar 
Nog dit schooljaar zullen AVI, DMT en spelling worden wel getoetst
Begrijpend lezen en rekenen zullen i.v.m. de Corona school uitval na de zomervakantie worden 
getoetst

De eindrapporten van dit schooljaar worden gebaseerd op voor en na de Corona thuiswerk 
periode. Aangezien leraren geen compleet beeld hebben over de thuiswerkperiode kunnen 
deze resultaten dan ook niet worden mee genomen. Engels en W.O. komen geheel te vervallen 
aangezien dit niet aanbod is gekomen tijdens het thuiswerken.

Leerlingen zullen niet doubleren als gevolg van de Corona maatregelen. Alleen leerlingen waar-
bij voorafgaand al twijfel was zal dit in overleg met ouders wel het geval zijn.
 
 
8. Inclusiever onderwijs
Vanuit Consent is de Imenhof uitgenodigd om vanaf januari 2021 (voor vooralsnog onbepaalde 
tijd) deel te nemen aan de pilot “Inclusiever onderwijs”

In de basis is inclusiever onderwijs de beweging vanuit het onderwijs waarin alle kinderen, ook 
leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en ontwikkelingsachterstanden, of 
kinderen met gedrags- en emotionele problemen en/of specifieke leermoeilijkheden, samen 
naar school gaan.

In praktijk zal dit inhouden dat de Imenhof uitgaat van de huidige leeringsituatie en intern gaat 
kijken welke leerlingen baat hebben bij passend onderwijs zodat zij het complete basisschool 
traject op de Imenhof kunnen voltooien.

Om dit “passendonderwijs” te kunnen bieden zonder dat het “regulieronderwijs” hier onder 
lijdt, zal school binnen deze pilot financiële middelen ter beschikking krijgen om extra leer-
kracht(en) aan te trekken.

De personeels geleding staat doorgaans positief ten opzichte van de uitnodiging.
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De oudergeleding staat even eens positief ten opzichte van het voornemen aan deze pilot deel 
te nemen. Echter een dergelijk grote stap moet wel breder besproken worden. Een special hier 
aan geweide ouderavond voor alle leerlingouders is dan ook wenselijk.

9. Ouderavond / Info-avond
Vooralsnog word er geen ouderavond gepland i.v.m. de coronamaatregelen 

 
10. Ketelhuisfonds
School gaat een voorstel doen voor lesmateriaal voor w.o. en techniek.

 
11. GMR vergadering
Geen GMR vergadering i.v.m. coronamaatergelen

 
12. Activiteitenoverzicht
- Fietsexamen groep 7 op 15 juni 
- Groep 8 aflsuitings activiteiten op het Hulsbeek.
 

13. Mededelingen teamgeleding
De schoolreisen die normaliter in september plaatsvinden zijn i.v.m. de coronamaatergelen nog 
nader te bepalen. 
 
De werkgroep festiviteiten zal in de huidige vorm ophoude te bestaan. 
In nieuwe vorm kunnen ouders deelnemen felibeler deelneem aan een enkele of meerder festi-
viteiten werkgroep. 

14. Mededelingen directie
I.v.m. een aantal voorvallen in en om school staat de directie in contact met politie (wijkagent). 
In overleg met de VVE (vereniging van eigenaren) word er gekeken naar de mogelijkheden voor 
videobewaking in en rondom school.  
 
 
15. Vaststellen agendapunten en datum afsluitende MR vergadering
De volgende MR vergadering zal plaats vinden op dinsdag 30 juni, 19.30. 
 

16. Rondvraag
Geen rondvraag


