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1. Opening en vaststelling van de agenda
Meerjaren begroting voor 2e vergadering volgend schooljaar.
2. Notulen d.d. maandag 29 maart van Patricia
Doorgenomen en goedgekeurd
3. Financien, concept overzicht tbv begroting
ouderbijdrage 2021/2022 incl. fin. Commisie
82% van de ouderbijdrage is voldaan.
Sportdag en avondvierdaagse blijft op de begroting staan. Begroting eindigt positief.
Begroting voor kamp wordt aangevuld wanneer dat nodig is.
Voorstel voor de ouderbijdrage is dat het voor aankomend schooljaar hetzelfde blijft.
Schoolreis groep 6/7 twee nachten kamp in de Blokhut te Rossum, voor groep 4/5 is dit één
nacht. Groep 8 zal dan vrij zijn i.v.m. weinig personeel en we zitten ruim in de uren.
4. MR samenstelling + schema van leden wie wanneer ingetreden is
Ruben, Petra en Naomi zijn aankomend schooljaar de samenstelling van ouders in de MR.
Ruben stelt zich volgend jaar verkiesbaar. Volgend jaar omstreeks februari/maart de verkiezingen bespreken en daarbij eventueel Petra een jaar verlenging geven met voorzitterschap
5. Formatieplan en indeling groepen
Het formatieplan is bij de meeste mensen goed begrepen en wordt in de eerste ouderavond
nog een keer duidelijk uitgelegd en onderbouwd.
6. Evaluatie werkgroepen
Er zijn dit jaar geen werkgroepen geweest. Themagroep van de kleuters heeft wel budget gebruikt voor aanschaf van nieuwe spullen.
Musical is weer mogelijk om allen samen te bekijken en is op 5 juli om 19 uur.
Het cohorteren gaat eraf.
Sociaal emotioneel terugkoppelen naar de ouders is gewenst op een vast moment, bijvoorbeeld 1 maand na de start van het schooljaar.
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7. Notulen + agenda GMR vergadering van 12 april, plannen voor 28 juni
Bestuurlijke samenwerking. Morgen gaat er een brief uit naar alle ouders.
Ambitie is uitgesproken en is officieel gemaakt.
Donderdag 26 augustus is de eerste MR vergadering, dan wordt de rest gepland en op
donderdag kan iedereen ook. Wordt voor komend jaar om en om gepland op de dinsdag
en donderdag.
8. Ketelhuisfonds
300 euro per combi groep is er mogelijk. Ruben gaat deze week kortsluiten wat er besteld kan
worden.
9. Inclusiever onderwijs/ Samen naar school- plan
Het samen naar school-plan is voor de zomervakantie af. Na de vakantie gaat dit duidelijk en
rustig gecommuniceerd worden naar alle ouders. Attendiz heeft toegezegd dat er personeel
gedetacheerd kan worden van het Roessingh en vallen onder Consent. Belangrijk is dat de
ouders na de vakantie goed ingelicht worden. Daarnaast is publiciteit dan ook belangrijk.
Max is 6 kinderen. In Borne is een klas waar personeel en MR eventueel zouden kunnen gaan
kijken.
10. PBS
Loopt goed, onderwerpen worden ook klassikaal besproken.
11. Ouderavond/ info-avond
De wens is om de ouderavond weer op school te doen. Afhankelijk wat de richtlijnen toelaten. Ouders die hier niet bij aanwezig kunnen zijn, kunnen een samenvatting van deze avond
verwachten.
12. Activiteitenoverzicht : o.a. Imenhof digitale challenge, Giethoorn, Musical groep 8.
Giethoorn was top. Voor herhaling vatbaar.
Ruben doet een praatje 5 juli tijdens de musical en bied het fotoboek aan.
13. Nationaal programma onderwijs
Rekenen, lezen, spelling, alles goed. Extra dictees voor een niveau omhoog.
Bianca Lammers komt de klassen bezoeken voor 3 dagen, om kennis te maken met haar
werkwijze. Om te kijken of het begrijpend lezen voor de kinderen aangepast kunnen worden.
Elin komt 28 uur op school.
10% van de gelden wordt vrijgegeven voor het beter inrichten van de praktijklokalen,
bijvoorbeeld wandsysteem en de schakelklas. Er is nog niet bekend wanneer en in hoeveel
jaar het extra geld uitgegeven mag en kan worden.
De MR en school geeft toestemming om het stakingsgeld van 861 euro een bestemming
te geven. Alle kinderen krijgen een Chromebook pakket.
14. Rapport leerlingen
Er wordt gekeken om in de rapporten gebruik te maken van het IEP- leerlingvolgsysteem. Er
wordt al gebruik gemaakt van de talentenkaart (al 4 jaar) in groep 8, deze zal dan mogelijk voor
de hele school gebruikt worden.
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15. Mededelingen oudergeleding
Geen mededelingen.
16. Mededelingen teamgeleding
Geen mededelingen.
17. Mededelingen directie
Steunpunt passend onderwijs Enschede (SPOE) zal stoppen. Niet direct van invloed op de
Imenhof.
18. Vaststellen agendapunten volgende MR vergadering
Gecheckt.
19. Concept Planning data volgend jaar ouderavond en 1e MR
26 augustus is de eerste MR vergadering.
20. Rondvraag
Geen vragen.
21. Gezellige afsluiting
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