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1. Opening en vaststelling van de agenda
Geen toevoegingen.
2. Evaluatie notulen 8 december 2020
De notulen worden goedgekeurd met dank aan Ruben Nijhof.
3. Stand van zaken m.b.t. school en Corona
We wachten het protocol af n.a.v. de persconferentie van vanavond waarin verteld werd dat de
basisscholen weer open mogen vanaf maandag 8 februari.
Op maandag 15 en dinsdag 16 februari as. zijn de kinderen vrij (Carnavalsvrij in Losser).
Op woensdag 17 februari vervalt de studiedag en gaan de kinderen gewoon naar school.
4. Tussentijdse rapportage financiële commissie (op uitnodiging voorzitter)
62% van de ouderbijdrage is binnen. Volgende week wordt er een herinnering verstuurd aan de
ouders die nog niet betaald hebben. Er is op dit moment nog genoeg budget over.
5. Ouderavond voorjaar/infoavond
De MR staat open voor een digitale ouderavond vanuit de GGD. We kunnen via een intekenlijst
de interesse hiervoor peilen.
6/7/8 Meerjarenformatieplan/ schoolplan/schoolprofiel
Deze bestaat uit de meerjarenbegroting (in november 2020 ondertekend);
Het formatieplan (wordt voor 1 mei besproken);
En het schoolplan dat in mei/juni opnieuw wordt bekeken en eventueel aangepast.
Deze staat ook in de schoolgids.
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.
8. GMR
Daniel gaat 8 februari naar de GMR.
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10. Ketelhuisfonds
De groepen mogen 300 Euro besteden aan techniekmaterialen. Door een aantal leerkrachten
moet het lijstje nog worden ingekort. Ruben gaat het wensenlijstje vervolgens opsturen naar
het Ketelhuisfonds.
11. Inclusiever onderwijs
De school moet hiervoor zelf een plan schrijven. Er moet eerst gepeild worden welke
kinderen uit de omgeving hiervoor in aanmerking komen. Mochten hiervoor voldoende kinderen in
aanmerking komen, dan komt er geld vrij voor een leerkracht die de WSNS-klas gaat draaien.
12. PBS
Op een laag pitje vanwege thuisonderwijs.
13. Activiteitenoverzicht
Carnaval staat gepland op vrijdag 19 februari. De kinderen kunnen in elk geval verkleed naar
school. We kijken wat mogelijk is binnen de richtlijnen van het Coronabeleid.
14. Schoolfotograaf
Naomi heeft verschillende schoolfotografen met elkaar vergeleken. Backx (Almelo) komt het
beste uit de bus. Deze heeft verschillende leuke acties. Volgende week nemen we hierover een
beslissing.
15. Mededelingen oudergeleding
Het was een goede toevoeging om als leerkracht langs de leerlingen te gaan. Misschien kan
dit ook na de Corona worden voortgezet.
16. Mededelingen teamgeleding
De noodopvang was goed geregeld. In de ochtend kon er lesgegeven worden in alle groepen,
doordat de leerkrachten op school aanwezig waren. Tegelijkertijd werd er ook online onderwijs
gegeven aan de kinderen die thuis waren. In de middag werden er gezamenlijke activiteiten
aangeboden op sportief en creatief gebied.
15. Rondvraag
geen rondvragen
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