MR Notulen

18 augustus 2020

Notulen medezegenschapsraad dinsdag 27 augustus 2019
Aanwezig: Petra, , Naomi, Nicole, Ruben, Sanne, Daniël en Patricia
Voorzitter: Petra Masselink
Notulist: Naomi Porton
1. Opening en vaststelling van de agenda
Agenda is goedgekeurd
2. Notulen d.d. dinsdag 2 juni 2020 van Patricia
Wordt nog aangeleverd door Patricia.
3. Conceptjaarverslag MR
Sanne en Petra gaan hem vrijdag 21-08 samen maken. Normaliter wordt deze voor de 1e
ouderavond gemaakt maar de aankomende ouderavonden komen in verband met Corona te
vervallen. Wordt vervolgd.
4. Financieel jaarverslag en begroting MR.
Deze week wordt het bestand aangeleverd door Marcel.
Gelet moet worden op de aangevraagde posten of ze juist zijn opgenomen in het verslag.
5. Voorbereiding + datum ouderavond.
De ouderavond wordt dit jaar geheel anders ingevuld. Ouders mogen volgens het protocol
het gebouw niet binnenkomen. Er wordt dit jaar voor de ouders van elke groep een
informatiefilmpje gemaakt met nuttige informatie en tips, eventueel aangevuld met tekstuele
uitleg.
Ook voor de algemene ouderavond wordt een filmpje gemaakt ter info en kennisgeving.
Waarschijnlijk worden ze tijdelijk op You Tube geplaatst waartoe ouders met een link toegang
kunnen krijgen.
De verwachting is dat deze filmpjes ongeveer in week 4 klaar zullen zijn.
Mocht het toch noodzakelijk zijn voor ouders om een persoonlijk gesprek te hebben met de
leerkracht of Sanne dan zijn daar wel gepaste mogelijkheden voor.
6. GMR 28 september, definitief?
Vergaderingen worden alleen bijgewoond door het bestuur. Personeel en oudergeleding mogen
niet aanwezig zijn. Daniel krijgt de stukken toegezonden via de mail.
7. Schoolreis + bekostiging.
De schoolreisjes worden tot nader order uitgesteld. Zodra het mogelijk is kan er vrij snel worden gepland.
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8. Ketelhuisfonds.
De verwachting is dat 1500 euro een haalbaar doel is voor een aanvraag. Er missen nog een
aantal materialen op de lijst. Zodra deze compleet is wordt deze aangeleverd door Sanne.
9. Inclusiever onderwijs.
Word vervolgd.
10. Activiteitenoverzicht.
Woensdag 19 augustus komt de schoolfotograaf. Broer(tjes) en/of zus(jes) die niet op de Imenhof zitten krijgen de mogelijkheid om samen op de foto te gaan. Ze moeten wel buiten wachten
en mogen op afspraak naar binnen voor de foto.
Overige activiteiten/festiviteiten worden tot nader order ingevuld door de leerkrachten en personeel zelf.
11. Mededeling oudergeleding.
Pindakaas mag weer. De leerling die hier allergisch voor was heeft de school verlaten. Mitchell
heeft ook een pinda/noten allergie maar die wordt nog verder onderzocht. Wordt vervolgd.
Het schrijven van leerlingen lijkt sinds de Corona heel erg achteruit te zijn gegaan. De leerkrachten willen er wel extra aandacht aan besteden maar het gebruik van pen en papier is nu
al, en in de toekomst minder belangrijk. Grammatica en taal hebben logischerwijs de overhand
in de digitale wereld.
12. Mededelingen teamgeleding
Ina houdt de leerlijnen bij voor groep 1/2. Noortje heeft klassikaal de donderdag en vrijdag van
haar overgenomen.
De Chroom Books vallen in de smaak bij de leerlingen en leerkrachten van groep 7 en 8. Aandachtspunt is wel een overdaad aan informatie.
De Imenhof leert de kinderen om er juist mee om te gaan en wil ze bijbrengen hoe je moet zoeken en kiezen om tot de juiste informatie te komen.
13. Mededelingen directie
Momenteel is er nog 1 gezin met kinderen uit verschillende klassen dat ervoor kiest om thuis te
blijven in verband met dat 1 van de ouders behoort tot de risicogroep. Thuisonderwijs zoals dat
gebeurde tijdens de corona behoord nu niet tot de mogelijkheden omdat er niet van leerkrachten verwacht kan worden om naast een volledige schoolweek ook thuislessen te verzorgen. Uiteraard wordt er naar gepaste oplossingen gezocht om de kinderen zo goed mogelijk toegang
te geven tot het onderwijs waar ze recht op hebben.
14. Vaststellen agendapunten volgende vergadering op dinsdag 16 oktober
- presentatie schoolgids
- verder zie jaarplanning
15. Rondvraag:
Vaststelling komende vergaderingen.
20 oktober 2020
8 december 2020
2 februari 2021
29 maart 2021 in verband met een verjaardag
en training verplaatst naar de maandag om 19 uur
15 juni 2021
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