MR Notulen

29 maart 2021

Notulen medezeggenschapsraad maandag 29 maart 2021
Aanwezig: Petra, Naomi, Ruben, Daniel, Nicole en Patricia
Voorzitter: Petra Rikhof-Masselink
Notulist: Patricia
1. Opening en vaststelling van de agenda
Geen toevoegingen.
2. Notulen d.d. dinsdag 2februari van Nicole
De Notulen zijn goedgekeurd met dan aan Nicole
3. Voorbereiding nieuwe samenstelling MR 2021-2022
Er is wat onduidelijkheid over of Petra haar tijd in de MR erop zit. Ze is tussentijds van functie
gewisseld, Daniel zoekt dit uit. Mocht er een wisseling plaats moeten vinden dan moet er een
oproep uitgedaan worden door Sanne.
We willen een schema maken zodat er bijgehouden kan worden hoe lang een ieder in de MR zit.
Ruben kijkt terug in de Notulen om duidelijk te krijgen wie er wanneer in de MR is gekomen. 15
juni maken we dit schema tijdens de laatste vergadering.
4. Evaluatie werkgroepen
Carnaval was ondanks de aangepaste versie een geslaagde dag.
5.Notulen + agenda GMR vergadering van 8 februari, plannen voor 12 april
Alfons Timmerhuis zal in oktober met pensioen gaan, er zal een opvolger gezocht worden. Consent gaat financieel achteruit, hier zijn geen grote zorgen
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.
6. Inclusiever onderwijs
Dit staat op een laag pitje. Wel is het team bezig met het samen naar school plan. Hierbij komt er
binnen het gebouw van de Imenhof een lokaal voor kinderen met extra onderwijsbehoeften. Er is
een gesprek geweest met de gemeente, die reageerde erg enthousiast. Op het programma staat
een gesprek met SKOLO en Attendiz. Joke Visser (stichting samen naar school) is op school
geweest samen met Alfons Timmerhuis. We hebben een fijn gesprek gehad over onze ideeën
waardoor Sanne en Patricia verder kunnen met het plan. We houden de MR op de hoogte en
mailen dit plan als we er feedback op willen hebben. Op een bepaald punt zullen we ouders op
de hoogte moeten stellen, de oudergeleding geeft aan dit het best via een ouderavond te kunnen
doen. Misschien is de eerste ouderavond van het schooljaar hier geschikt voor,
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7. PBS
Op dit moment is er een goede sfeer op school. En zijn er geen bijzonderheden.
8. Ouderavond/ info-avond
We willen op korte termijn een online activiteit organiseren voor onze leerlingen en ouders.
9. Activiteitenoverzicht
Op het programma staat Pasen, dit vieren we allemaal in onze eigen groep. Buiten worden er
eitjes gezocht met hulp van Morris en Meike als paashaas en paaskip. De koningsspelen zullen
ook in de eigen groep gevierd worden in verband met de coronamaatregelen. Op deze dag
mogen de leerlingen in het oranje naar school komen. We hebben er als school voor gekozen
om niet naar Vlieland te gaan. We willen in plaats van Vlieland naar een accommodatie vlakbij Giethoorn. Dit is te realiseren met ons eigen team, daarnaast is hoeven we geen gebruik
te maken van openbaar vervoer. Op 12 april horen vanuit Consent wat de richtlijnen zijn voor
onder andere het schoolkamp. De avond vierdaagse zal in een aangepaste vorm plaatsvinden
dit schooljaar. Daniel bereid de musical “gewoon” voor met zijn groep. We gaan ervan uit dat
we hem op mogen voeren of eventueel moeten filmen.
10. Mededelingen oudergeleding
- Ruben heeft een brief gestuurd met een verzoek over techniekmateriaal, hier is nog geen
akkoord op gegeven.
- Ruben vraagt of het stukje zelfbeoordeling in de rapporten nog leeft binnen het team? We
bespreken dit binnen het team. Er is ook een vraag over de kleuren die gebruikt worden op het
rapport, waarom is er geen tussenstap van geel naar rood?
11. Mededelingen teamgeleding
- We hebben in groep 4 t/m 8 de baraka rekentoets afgenomen om te kijken waar de hiaten zijn
ontstaan door corona. EduXtra zal ingezet worden om deze hiaten weg te werken.
- De overgang van de groep 2 leerlingen van de Lieveheersbeestjes naar de Vlinders is goed
verlopen. Elin ondersteunt hierbij Kim zodat groep drie de benodigde instructie krijgt. Voor de
Lieveheersbeestje geeft dit een hoop rust in de klas.
- De spreekavonden via teams verlopen niet zoals als het team zou wensen omdat het minder
persoonlijk is. Op dit moment is het wel de wijze waarop we de gesprekken moeten voeren.
Tijdens de studiedag van Marja Klaver heeft het team veel inspiratie opgedaan op de oudergesprekken te optimaliseren.
12. Mededelingen directie
- We zitten in de citoperiode. Op het moment dat de toetsen afgerond zijn worden ze geanalyseerd en in combinatie met de Bareka rekentoets gecommuniceerd met EduXtra, zodat de
hiaten zoveel mogelijk weggewerkt kunnen worden.
- Het nationaal programma onderwijs zorgt voor extra gelden vanwege de laatste schoolsluitingen. We moeten als school hiervoor een plan schrijven, van daaruit kunnen we kiezen uit een
aantal opties verspreid over twee jaar. We hebben hiervoor de goedkeuring van de MR nodig,
het kan dus zijn dat we een extra vergadering in moeten lassen.
13. Vaststellen agendapunten volgende MR vergadering
15. Rondvraag
geen rondvragen
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