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Notulen medezeggenschapsraad dinsdag 8 december 2020
Aanwezig: Patricia, Nicole, Daniël, Ruben, Naomi en Petra
Voorzitter: Petra Masselink
Notulist: Ruben
1. Opening en vaststelling van de agenda
Aanpassingen in de Agenda:
- Toevoeging evaluatie afscheid van Juf Ina.
- “Informatie meerjarenplan directie” schuift door naar de eerste
volgende MR vergadering van 2 februari.
2. Evaluatie notulen 21 oktober
Worden goedgekeurd.
3. Peiling ouderbijdrage
Enkele weken geleden is de emailing over de vrijwillige ouderbijdrage verstuurd.
Inmiddels heeft 51% deze bijdrage reeds betaald. Te zijnertijd volgt er nog een herinnering.
4. Ouderavond voorjaar of activiteit vanuit het team
Wegens de huidige Corona maatregelen is het niet zeker wat wel en wat geen doorgang gaat
vinden. Er ligt al wel een plan klaar voor een voorjaarsmarkt mocht het toch kunnen.
Er is binnen het team ook gesproken over de mogelijkheden om bijvoorbeeld een online quiz te
organiseren. Dit kan per klas of groep, met ouders en kinderen samen.
Begin Januari gaat het personeelsteam hier verder over vergaderen.
5. Cursus MR
Naomi is niet toegekomen aan de online MR cursus avond. Zodra er weer een mogelijkheid is
wil ze dit alsnog oppakken. Word vervolgd.
6. Schoolfotograaf
Naomi heeft twee schoolfotografen benaderd en offertes opgevraagd. Sanne is via haar reeds
in contact geweest met een van hen, de offerte van de 2e fotograaf volgt nog. Word vervolgd.
7. Notulen + agenda GMR vergadering voor 14 december, bekijken wie gaat
Bij de vorige GMR vergadering waren geen leden van de Imenhof aanwezig. Daniël zal aan
de volgende (online) vergadering van 14 december deelnemen en zal op 2 feb. verslag doen
tijdens de MR vergadering.
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8. Activiteiten overzicht + afscheid juf Ina
- Afscheid Juf Ina
Het was ondanks de corona maatregelen een geslaagde dag, Juf Ina is persoonlijk bij alle
groepen langs gegaan om na 8 jaar afscheid te nemen van alle kinderen. Gezien er geen vieringen zijn waar ook ouders bij mogen zijn was er aan het einde van de schooldag de mogelijkheid om buiten op het schoolplein afscheid van haar te nemen.
Later die week heeft ze samen met het team nog op school een coronaproof afscheidsdiner
gehad.
Ondanks dit officiële afscheid zal Ina zeker niet voor de het laatst op de Imenhof zijn. Indien
nodig zal staat ze als vrijwilliger klaar om de helpende hand te bieden waar en wanneer ze kan.
- Sinterklaas
Vanwege Corona was er dit jaar geen gezamenlijke Sinterklaas viering in de grote zaal.
In plaats daarvan zijn alle groepen individueel bij Sinterklaas langs geweest. De kleine groepen zorgden voor meer intimiteit en betere interactie tussen Sint en de kinderen. Iedere groep
beleefde Sinterklaas dan ook op eigen niveau.
Voorafgaand aan 4 december heeft het team met tijd en moeite genomen om verschillende
video’s te maken die door thuis door kinderen en ouders waren te bekijken.
Deze extra inspanning is door kinderen en ouders goed ontvangen, vandaar complimenten
naar het team toe.
- Kerst
Het Kerst diner kan gelukkig doorgaan hetzij dat er geen zelfgemaakte hapjes door kinderen
mogen worden meegenomen. School is met twee partijen in overleg om te kijken of er tegen
bepaald budget een buffet kan komen voor elke groep.
De “onvoorziene“ kosten hiervoor kunnen zeer waarschijnlijk wel uit aangezien er vanwege
Corona minder uitgaven zijn aan bijvoorbeeld groepsexcursies. Zodra er meer bekend is zal
school de Financiële commissie vragen om een akkoord
9. Inclusiever onderwijs
Afgelopen woensdag 25 november is er door Concent op school een interne presentatie gegeven over inclusiever onderwijs en hoe dit reeds binnen Concent word toegepast en hoe dit ook
in de toekomst voor de Imenhof mogelijk is.
Vanuit personeelsgeleding als ouder geleding word hier positief op gereageerd. In deze verkenningsfase moet duidelijk worden of en hoe de Imenhof inclusiever onderwijs in praktijk kan
brengen.
10. PBS
Het PBS programma loopt goed geen op of aanmerkingen, wel is het merkbaar dat kinderen,
met name in de onderbouw meer spanning ervaren door de aanwezigheid van Sinterklaas.
11. Ketelhuisfonds
Sanne heeft vanuit het team per groep een wenslijst gekregen voor techniek lesmateriaal.
Ruben gaat een definitieve lijst samen stellen en hiermee een aanvraag doen bij het Ketelfonds.
Word vervolgd.
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12. Mededelingen oudergeleding
- Na gelang het weer kouder begint te worden neemt de drukte en wel met name de auto drukte rond het schoolplein toe. Ook lijkt niet iedereen zich even bewust van de Corona regels. Het
is wenselijk om ouders in deze tijd er nogmaals op te attenderen afstand te houden en waar
mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen ipv auto.
Hett gebruik van het aprate deuren beleid voor groep 1,2 en 3 word ook besproken.
Hoewel er bij deze deuren minder “pleinruimte“ is dan bij de hoofdingang. is de
- Vanuit een ouder is de vraag gekomen waarom de Imenhof geen oud papier inzamelt en of
school hier voor open staat.
Uiteraard zou dit een welkome financiele aanvulling zijn voor de Imenhof. Deze gelden kunnen
bijvoorbeeld worden gebruikt om deels schoolreizen te bekostigen. Een dergelijk initiatief zal
echter wel grotendeels zo niet in z’n geheel door ouders moeten worden gedragen. Ruben zal
hier over een terugkoppeling geven.
Überhaupt is het de vraag of en wanneer de Imenhof dan een “wijk” toegewezen krijgt.
de gemeenste losser hanteert een schriftelijke aanmeldings procedure. Het is overigens reëel
aan te nemen dat er wachtlijst is.
meer info hier over is te vinden op.
https://www.losser.nl/Inwoners/Afval_milieu_duurzaamheid/Afval:iNPRrsnCRJCxIv8FXMy8oQ/
Oud_papier_inzameling
13. Mededelingen teamgeleding
Zoals in de laatste nieuwsbrief van december was te lezen word er na de kerstvakantie een
start gemaakt met het maken van een combinatiegroep 2-3. Een aantal leerlingen van groep 2,
die al een grote zelfstandigheid hebben en een uitdaging aankunnen, komen hiervoor in
aanmerking.
14. Mededelingen directie
Geen mededelingen
15. Rondvraag
geen rondvragen
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