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Notulen 26 oktober 2021

Notulen medezegenschapsraad donderdag 26 oktober 2021
Aanwezig: Petra, Naomi, Ruben, Sanne, Nicole, Daniel en Patricia 
Voorzitter: Petra Rikhof-Masselink
Notulist: Ruben Nijhof 

1. Opening en vaststelling van de agenda
Petra opent en de agenda wordt vastgesteld de eerste volgende MR vergadering word van 
donderdag 16 naar dinsdag 14 december verplaatst.

2. Notulen d.d. donderdag 2 september 2021 van Sanne
Notulen d.d. dinsdag 22 juni 2021 van Sanne worden goed gekeurd.

3. Meerjarenbegroting (zie bijlage meegestuurd per email, toelichting Sanne)
De nieuwe meerjarenbegroting word kort doorgenomen en goed gekeurd.

4. Portfolio/ schoolondersteuningsprofiel
n.v.t.

5. Schoolgids
n.v.t.

6. Evaluatie ouderavond
Dit jaar mochten ouders gelukkig weer in persoon aanwezig zijn op school(1 ouder per leerling/
gezin). Met +/- 56 aanwezigen een zeer goed bezochte avond.
Tijdens deze avond zijn de ouders ingelicht over de plannen rondom het “Samen naar school” 
initiatief. Hier word aandachtig naar geluisterd en positief op gereageerd.

7. Evaluatie schoolreis
Groep 1,2,3 zijn dit jaar naar Mega Pret in Lievelde geweest.
Mooie en overzichtelijke locatie voor veel speel plezier ook de organisatie ter plekke is goed.
Nicole vraagt om extra “Imenhof” shirts in kleine maten. 
I.v.m. budget zal deze vraag zal te zijner tijd aan de financiële commissie worden voorgelegd 

Groep 4,5,6 & 7 zijn dit jaar voor de derde keer naar de blokhut van Scouting Rossum geweest. 
Het weer zat mee in die dagen, fris maar wel droog. Te samen was het een grote groep kinde-
ren maar ondanks dat en met genoeg begeleiding door leerkrachten en ouders is alles goed 
verlopen

MR
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Van wege de vele regen in de weken ervoor was het terrein wel aardig nat, met diverse natte 
broeken tot gevolg. De volgende keer zal dan er bij de ouders nadruk worden gelegd op kle-
ding advies en wel met name op het mee nemen van reserve kleding.

Wel was er voor groep 6,7 onduidelijkheid over het dan wel dan niet bezoeken van het 
zwembad. De zwemkleding is bedoeld als backup voor een regendag waarop buitenactiviteiten 
niet mogelijk zijn. Dit was blijkbaar niet voor iedereen duidelijk.

8. Notulen 1e GMR van 4 oktober + agenda GMR vergadering 
van 20 december (als mogelijk)
Daniel heeft de GMR vergadering digtaal gevolgd.

Belangrijk punt uit de vergadering:
Stichting leergeld stopt met het financieren van schooluitjes voor kinderen uit financieel zwakke 
gezinnen. Deze uitjes worden als niet noodzakelijk gezien.  

Ook de verdere samenwerking tussen de verschillende schoolstichtingen is besproken en word 
vervolgd.

9. Rapportage vernieuwing: IEP lovs
Iedereen, zowel leerkrachten als ouders staan positief tegen over de overstap naar het IEP 
leerlingvolgsysteem. IEP gaat meer uit van het individueel niveau, zonder deze direct aan 
landelijke gemiddelden te koppelen. Hierdoor kan heef iedere leerling de kans om op eigen 
niveau uit te blinken

Groepen 1 t/m 7 gaan hier per januari 2022 gebruik van maken. Groep 8 blijf nog wel de Cito 
gebruiken aangezien dit jaar voor het het laatste schooljaar is. Dit voorkomt mogelijke 
onduidelijkheid of twijfel over het definitieve schooladvies

10. Activiteitenoverzicht
3 december Sinterklaas viering, de vorm waarin zal nog duidelijk moeten worden, dit hangt af 
van de dan geldende Coronamaatregelen.

Ouder participatie brief zal worden rondgestuurd.
Algemene indruk is dat ook zonder deze vraagbrief het vaak goed lukt om genoeg helpende 
handen te regelen waar nodig. Denk aan vervoer voor school excursies, of andere schoolse 
activiteiten.

11. Ketelhuisfonds
Ruben Heeft het aankopen van de techniek lesmateriaal nog niet rond gemaakt. word vervolgd. 

12. PBS
Het P.B.S. programma loopt prima wel word er opgemerkt dat kinderen steeds mondiger wor-
den. Leerkrachten hebben onderling overleg met regelmaat over de voorgang van het P.B.S. 
programma. Elke week word er klassikaal een nieuwe afspraak behandeld. Ook het muntjes 
systeem werkt erg goed, de kinderen kunnen hierbij muntjes verdienen om op te sparen voor 
een leuke klas activiteit

Voor ouders is het P.B.S. programma een beetje onzichtbaar. Mogelijk kan dit via blog beter in 
beeld gebracht worden voor de ouders
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13. Samen-naar-schoolplan
Tijdens de ouderavond is het “samen naar school” plan voor het eerst aan de ouders voorge-
legd. Hier werd tijdens de vergadering al maar ook daarna positief op gereageerd.
Medio december wil school de plannen publiek maken en inventariseren of er genoeg animo 
is om te kunnen beginnen. In het meest positieve geval zou er al rond februari/maart een start 
kunnen worden gemaakt. Concent, Gemeente Losser en Attendis werken allemaal mee om dit 
plan te laten slagen. Nog niets ligt vast maar de wil is er van alle kanten.

14. Mededelingen oudergeleding
Autobeleid rondom de Kiss en Ride strook op het schoolplein.
Er zijn ouders die het storend/gevaarlijk vinden dat de taxi’s van de verschillende KDV’s
hier staan terwijl het de afspraak is dat er op dat moment geen voertuigen mogen zijn op de 
strook

Voor zover bekend zijn hier geen duidelijke afspraken overgemaakt met de KDV’s
School gaat dit inventariseren en terugkoppelen.

Tijdens de ouderavond heeft Petra een op de MR goed gepresenteerd.
Daarop volgend hebben een aantal ouders kenbaar gemaakt potentieele nieuwe kandidatente 
willen zijn voor het volgend schooljaar.

15. Mededelingen teamgeleding
De nieuwe leerkracht Taco (20 uur) bevalt goed bij leerkrachten en merkbaar ook bij leerlingen.

16. Mededelingen directie
Geen mededelingen

17. Rondvraag
Geen vragen.


