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Notulen medezegenschapsraad dinsdag 20 oktober 2019
Aanwezig: Sanne, Patricia, Nicole, Daniël, Ruben, Naomi en Petra 
Voorzitter: Petra Masselink
Notulist: Daniël
 

1. Opening en vaststelling van de agenda
Worden goedgekeurd.  
  

2. 1e peiling ouderbijdrage 
Deze is er nog niet, wel is de begroting goedgekeurd. (door Patricia en Ruben)
 
 
3. Evaluatie schoolreis
We hebben veel geluk gehad en een goede keuze gemaakt om het op dit moment nog te doen. 
De kinderen gaven aan dat ze het erg leuk vonden. 
Drauwenerzand voor groep ¾ was wel aan de verre kant. 
De meeste zijn zo goed als allemaal betaald. 
 

4. Evaluatie ouderavond/ online
Deze worden als positief ervaren door de ouders. De filmpjes spraken erg aan. 

5. Begroting 2021
De begroting komt iets hoger uit, dit komt met name door het brede school concept. Denk aan 
vervangen van lampen e.d. Dit mag niet van het leergeld afgaan. Hier staat consent ook achter.  
Meubilair kosten heeft te maken met wat extra investeringen m.b.t. bewegend leren. (sta tafels/
desk bikes) en een Methode voor 2021. Dit zal zijn voor een nieuwe methode vll. Petra maakt 
een afspraak met Nienke voor een betere toelichting en dan uiteindelijk de handtekening. 

6. Activiteitenoverzicht (+ afscheid Ina)
We hebben een leuk programma voor Ina. Op maandag neemt ze ook (coronaproof)afscheid 
van ouders, en op Vrijdag van de collega’s. 

Sinterklaas: We zullen gaan kijken hoe we dit zo coronaproof mogelijk kunnen maken. Dit ligt 
ook een beetje aan de richtlijnen van het RIVM op dat moment. Er is Losser breed afgesproken 
dat er overgegaan wordt op roetveegpieten.
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7. Notulen + agenda GMR vergadering bespreken.
Er wordt door de 3 Enschedese besturen steeds intensiever samengewerkt. In januari 2021 zal 
er een volgend meetpunt zijn. Het kan zijn dat er aan leden van de MR gevraagd wordt om een 
stem uit te brengen. 

8. Inclusiever onderwijs
We houden nauwe kontakten met de Europaschool.(deze zijn al gestart met inclusiever onder-
wijs) Alfons (directie consent) zal binnenkort in gesprek gaan met het team over het inclusiever 
onderwijs. Het is misschien ook interessant dat hier mensen van de MR bij aansluiten. 
Ruben vraagt: Hoe staat het met de planning? Door corona heeft het wel wat vertraging opge-
lopen. We zullen moeten nadenken hoe we het verder in gaan vullen. Januari zal zeker te vroeg 
komen om concreter te zijn. 

9. PBS
Nu nog geen bijzonderheden, de volgende keer weer op de agenda. 

10. Vormings-onderwijs
Dit zijn verschillende soorten levensbeschouwingen die door een externe gegeven kunnen 
worden. Op dit moment geven wij deze lessen op school zelf. Deze zijn geïntegreerd in de blink 
methode en d.m.v. godsdienst lessen in de bovenbouw. Mochten ouders hier meer behoefte 
aan hebben, dan kunnen ze dit ook aangeven bij school. 

11. Ketelhuisfonds 
Dit is voor een groot deel blijven liggen, wordt z.s.m. opgepakt door Sanne. 

12. Mededelingen oudergeleding: 
Naomi; Er zijn veel ouders die de schoolfoto’s niet mooi vinden, ze heeft een mooi alternatief 
gevonden. We gaan er naar kijken of dit wat is. Wat het team betreft is dit geen probleem mits 
het niet te veel werk is. 

13. Mededelingen teamgeleding
Er zullen weer 2 nieuwe stagiaires komen. Deze zullen zich bij de volgende nieuwsbrief voor-
stellen. Ze zullen stage lopen in de groepen 3 en 4.
 

14. Mededelingen directie
We zijn erg blij met iedere coronavrije dag. Er liggen ‘’nood’’ scenario’s en draaiboeken klaar. 
We geven zo goed mogelijk openheid van zaken indien er veranderingen zijn. 

Volgende vergadering staat gepland op 8 december.


