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JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 
 
Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van OJBS De Imenhof in 
Losser voor het schooljaar 2015-2016. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar 
zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. 
 

ORGANISATIE ROND DE MR  

 
Wat doet de medezeggenschapsraad ? 
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet (WMS). De MR is een 
orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van 
het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over 
belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van 
een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ICT, veiligheid op school 
en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere 
activiteiten. 
 
Samenstelling MR schooljaar 2015 - 2016  
 
Teamgeleding 

 

 Ellen Steenbekke (jaarplanning) Volgend schooljaar ; Patricia Hudepohl 

 Sanne Groener (archief) Volgend schooljaar ; Hetty de Wals-Hofstedde 

 Nicole ter Brugge (post en enquête werkgroepen)  
  
Oudergeleding  
             

 Mirella de Haan (Voorzitter) 

 Natasja Kamphuis, (Penningmeester, website) 

 Odette Beernink, (nam aan het einde van dit jaar afscheid) 

 Ruben Nijhof, (werd gekozen tot nieuw MR lid i.p.v. Odette Beernink) 
 
Hoewel geen lid van de MR, was Nienke Koertshuis (directeur) aanwezig bij de 
vergaderingen voor het geven van informatie en advies. Per komend jaar zal Sanne Groener 
dit overnemen en neemt Nienke Koertshuis op verzoek plaats in de vergadering. Dit wordt 
door de MR erg op prijs gesteld. 
 
Verdeling van de MR taken 
De taken waren als volgt verdeeld. Mirella de Haan was voorzitter van de MR. Natasja 
Kamphuis penningmeester en zorgt dat de benodigde informatie op de website geplaatst 
wordt.  Ellen Steenbekke en Nicole ter Brugge namen samen de taak van secretaris voor 
hun rekening. Sanne Groener beheerde het archief. Het notuleren gebeurde bij toerbeurt. De 
goedgekeurde verslagen zijn te lezen op de website. 
 
Huishoudelijk Reglement MR 
In 2011 heeft de MR een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld. Alle zaken en 
procedures m.b.t. de organisatie van de MR vergaderingen, zoals de agenda, notulen e.d. 
zijn hierin geregeld. 
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Verkiezingen voor de MR in 2015 
Het afgelopen jaar hebben er verkiezingen plaatsgevonden voor de MR. Odette Beernink 
nam afscheid en Ruben Nijhof werd gekozen als nieuw lid. 
 
Het Medezeggenschapsreglement openbare school voor primair onderwijs (art.5) bepaald 
dat een lid van de MR voor een periode van drie jaar zitting heeft en daarna herkiesbaar is. 
 
Scholing 
De oudergeleding van de MR hebben een geen scholing gevolgd. Komend schooljaar is dit 
eventueel mogelijk voor de (nieuwe) MR leden. 
Een eventuele volgende cursus kan bekostigd worden vanuit de GMR wanneer daar 
behoefte aan is. 
 

MR Vergaderingen 
Afgelopen schooljaar waren er 6 vergaderingen van de MR. De data van de MR 
vergaderingen staan vermeld op de website en op de activiteitenkalender. Ook wordt 
voorafgaand aan elke vergadering door de MR contact opgenomen met de stamgroep 
ouders om vragen/ zorgen/ zaken die spelen in de groepen mee te kunnen nemen naar de 
MR.  
Uiteraard kan iedere ouder zich ook persoonlijk tot een MR lid richten om zaken die in de 
groepen spelen onder de aandacht te brengen. De bijeenkomsten zijn openbaar, dus 
iedereen is van harte welkom. 
De agenda staat voorafgaand aan iedere MR vergadering op de website van de school. Dit 
wordt ook gemeld als vooraankondiging in de nieuwsbrief die digitaal wordt aangestuurd. Zo 
zijn voor de vergaderingen de onderwerpen waar wij namens de ouders over praten bekend. 
Het afgelopen schooljaar zijn er tal van punten aan de orde geweest. In het vervolg van dit 
verslag worden de belangrijkste onderwerpen besproken. 
 
GMR (gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) 
Anne Alkema vertegenwoordigde de Imenhof in de GMR (Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad) van Consent. Dit zijn ongeveer 4 vergaderingen per jaar en 2 maal 
per jaar breng je verslag uit in de MR vergadering. Dit gebeurt op uitnodiging. 
 

MR IN RELATIE TOT FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL  

 
Gesprek MR Oudergeleding met schoolbestuur Consent 
Voor het schoolbezoek van consent is besloten dit jaar geen gesprek met de oudergeleding 
van de MR te voeren. De afgelopen 3 jaar waren het hele positieve gesprekken. Hier is voor 
gekozen omdat we een gesprek met de kinderen en het team belangrijker vonden en tevens 
kreeg het bestuur een rondleiding door de nieuwe school.  
Het bestuur was tevreden over de gang van zaken, had begrip voor geen gesprek met de 
oudergeleding van de MR, maar gaf wel aan dat er meer bekendheid aan Jenaplan 
onderwijs op de Imenhof moet worden gegeven. 
 
Overige MR-activiteiten 

 In de MR is verslag gedaan van conceptvernieuwing, schoolreisjes, vieringen en 
projecten, schaaktoernooi, sportdagen, de avond 4-daagse, ouderavonden en dergelijke. 

 De MR was aanwezig bij de opening. Het was leuk om te zien hoe het bij de kinderen 
ging leven een dergelijke nieuwbouw. Nadien kreeg iedereen wat lekkers. 

 De MR zal nog kijken naar shirts voor de ouders voor de avondvierdaagse. Dit zal 
verschoven worden naar volgend schooljaar. Dit vanwege drukte omtrent de intrek in het 
nieuwe gebouw en de conceptvernieuwing. 

 Aan het eind van het schooljaar heeft de MR op de slotavond van groep 8 het team en de 
stagiaires middels een bloemetje bedankt voor hun extra grote inzet gedurende het 
afgelopen schooljaar. 
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Veiligheid in en om de school 
Komend schooljaar gaat de oudergeleding van de MR samen met de verkeersouder de 
verkeerssituatie rondom de school bekijken. Wat zijn de knelpunten en de wensen om de 
veiligheid te verbeteren ? 
 
Ouderparticipatie 
In het afgelopen schooljaar mocht het team weer veel enthousiaste ouders verwelkomen bij 
diverse activiteiten. Zonder deze ouders zouden al deze activiteiten geen doorgang kunnen 
vinden. De MR bespreekt de ervaringen en knelpunten van de werkgroepen en verwerkt de 
financiële wensen in de MR begroting. Wat opvalt in de evaluatie van de werkgroepen is dat 
de sfeer erg goed is. Dus mensen geef je op! 
 
Schoolplannen  
Formatieplan: hoeveel uren heeft de school tot haar beschikking? Welke leerkracht staat 
wanneer voor welke klas? De formatie van het team is afgelopen schooljaar regelmatig 
besproken in de MR.  

 Lionne Elferink is het afgelopen schooljaar getrouwd en heeft een zoon gekregen. Lionne 
werd vervangen door Diana Severijn. Komend schooljaar door Karolien Koops. 

 In april 2016 is de structuur op directieniveau enigszins gewijzigd. Nienke Koertshuis is 
naast directeur van de Imenhof ook directeur van Het Kompas te Overdinkel geworden. 
Sinds maart 2014 is Sanne Groener naast IB-er ook locatieleider. Hetty de Wals-
Hofstedde neemt in het komend schooljaar 1 IB-dag van Sanne over en blijft nog 2 
dagen voor de klas staan. 

 
Ook waren er weer stagiaires in alle groepen die het team tot grote steun zijn geweest. 
De namen en de perioden van stagelopen van de stagiaires worden bekend gemaakt aan de 
ouders in de mail, op de website en in de nieuwsbrief. 
 

 Aan het eind van het schooljaar was de groepsindeling en de formatie voor het 
schooljaar 2015-2016 rond. Vanwege het vertrek van Ellen Steenbekke en Lisette 
Scholten, hebben 2 nieuwe collega’s gekregen ; Patricia Hudepohl en Daniël 
Groeneveld. 

 

De MR heeft de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. De MR is in een vroegtijdig stadium 
over de ontwikkelingen van de teamformatie en de groepsindeling geïnformeerd. Hierdoor 
kon de MR met suggesties en vragen bij de directie terecht wat heeft geleid tot zorgvuldige 
informatie naar de ouders.  
Wij waarderen het bijzonder als MR dat de directie er in slaagt om leerkrachten met 
specifieke kwaliteiten en affiniteit met het Jenaplanonderwijs aan de Imenhof weet te binden. 
 
De overige schoolplannen 
We zijn als MR goed op de hoogte gehouden van de leerresultaten, zorgplannen en de 
verbeterplannen. Zo nodig is een toelichting gegeven door Sanne Groener. 
De MR kan in de plannen instemmingsrecht of adviesrecht hebben. De plannen worden na 
overleg in de MR samen met de schoolgids en het respectprotocol op de website geplaatst. 
Dit past in het transparante beleid dat de MR voorstaat.  

 Nieuwe taalmethode en rekenmethode: De methodes zijn gewaarborgd en bevallen 
goed. 

 Wereldoriëntatie : Er komt een nieuw concept voor de wereldoriëntatie ; Zaken van 
Zwijssen. De MR is hier enthousiast over. 
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 Positive Behavior Support (PBS): We gaan volgend jaar ons tweede PBS-jaar in. Waar in 

het eerste jaar de focus lag op de algemene ruimtes, gaan we volgend jaar bezig in de 

groepen. De MR vindt dit een goede ontwikkeling. 

 Ontwikkelingsprofiel vanaf groep 6 op leerling niveau: De teamgeleding en de MR zijn 
erg tevreden hierover. 

 Begaafde leerlingen: De pilot “mijn Talent” is helaas teleurstellend uitgevallen. In overleg 
met Steunpunt Hoogbegaafdheid gaan we ons assortiment dusdanig aanvullen dat alle 
kinderen er gebruik van kunnen maken. 

 Schoolondersteuningsprofiel: De MR heeft deze positief ontvangen. 
 

Stichting Vrienden van de Imenhof 
In 2010 is de stichting “Vrienden van de Imenhof“ opgericht. Het bestuur van deze stichting 
wordt gevormd door André Beuink, Natasja Kamphuis en Paul in `t Veld (de financiële 
commissie). Het doel van de stichting is het beheer van geldstromen transparanter te maken. 
Het geld dat de school van de overheid krijgt is nu gescheiden van geld dat op andere 
manieren bij de school binnenkomt (bijvoorbeeld ouderbijdrage, schoolreisjes, sponsoring). 
Afgelopen jaar is de stichting verder ontwikkeld. De begroting heeft een nieuwe indeling 
gekregen en er zijn bankrekeningen geopend waardoor verschillende geldstromen op aparte 
rekeningen staan.  
 
Ouderbijdrage 2015-2016  
Als MR vinden we dat de meeste activiteiten die gefinancierd worden uit de ouderbijdragen 
school breed worden georganiseerd. Voor alle kinderen geldt hetzelfde bedrag van € 32, -  
Volgend schooljaar wordt bekeken of dit zo blijft. 
 

Tot slot 

 
We hebben er al weer een jaar erop zitten in het nieuwe gebouw. De samenwerking met de 
andere school loopt voorspoedig. Dit alles zonder dat De Imenhof zijn karakter verloren 
heeft. Dat merk je aan alle kanten, bij zowel de ouders als de kinderen. Bij de avondmusical 
van groep 8 heeft de MR het team extra bedankt voor de flexibiliteit, inzet en creativiteit 
waarin het afgelopen schooljaar is gewerkt.  
 
Dit schooljaar heeft de MR weer meegedacht en meebeslist over vele zaken met betrekking 
tot de school. Wij hopen dat de keuzes die wij gemaakt hebben, in het belang van uw 
kinderen en de school, uw instemming hebben kunnen vinden. Ook het komende schooljaar 
2016-2017 zullen we weer actuele thema’s op de agenda zetten die we eindelijk kunnen 
realiseren binnen ons nieuw concept. 
 
De kleur, de toon en het bijzondere karakter van Openbare Basisschool de Imenhof zullen 
het komend jaar extra bepalend zijn voor de toekomstplannen van de school. Iedereen zal 
weer eerst moeten wennen aan het nieuwe concept van de school, al veranderd er in basis 
weinig nu de ‘Jenaplan’ van onze naam weg is. Het is en blijft ‘onze’ Imenhof. De MR zal 
binnen haar eigen verantwoordelijkheden voor de school aan dat proces haar bijdrage 
leveren. 
Opmerkingen, vragen, ideeën zijn van harte welkom bij de leden van de MR. Spreek ons aan 
of bezoek een MR vergadering deze zijn openbaar. 
 
Namens de Medezeggenschapsraad van OBS De Imenhof, 
 
Mirella de Haan 
Voorzitter. 
    
 
 


