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Notulen medezegenschapsraad dinsdag 27 juni 2017
Voorzitter: Mirella de Haan
Notulist: Nicole ter Brugge

1. Opening en vaststelling agenda

2. Notulen 5 april 2017 van Ruben Nijhof
Goedgekeurd. 

Post van Sanne: De GMR en Consent zijn druk met wat er in Enschede gebeurt. Marcel en 
Alfons gaan zich meer bemoeien met de DOL scholen. Passend onderwijs en VVE zijn hierbij 
belangrijk. Er is geen beleid hier willen ze aan werken. Datum is nog niet bekend. 
Ruben, Mirella, Sanne en Hetty geven aan hier wel aanwezig bij te willen zijn.  
Mirella reageert hierop. 

3. Financiën, concept overzicht t.b.v. begroting ouderbijdrage 2017-2018
Begroting voor volgend jaar: uitgaven? Sanne doet nog een rondvraag in het team en festivitei-
ten over uitgaven. 
Het excursiegeld is vrij weinig geeft Sanne aan. Andre kijkt of hij er € 500,- van kan maken.  
Vanuit de festiviteiten willen ze graag zwarte pietenpakken en een paashaaspak. 
Is het een idee om in samenwerking met de Verrekijker het mengpaneel te vervangen? 
Andre geeft aan dat het misschien een idee is om meer te gaan sparen. Dit geld kunnen we 
voor dit soort dingen gaan gebruiken.  Sanne vraagt HPL om tips. Kan stichting vrienden van 
de Imenhof/ ketelfonds hier iets in betekenen? 

Paul geeft aan dat hij het idee heeft dat der weinig uitgegeven wordt. 
We gaan voor volgend jaar sparen voor pietenpakken en een mengpaneel. 
Het bedrag voor de excursies wordt opgehoogd. 

Schoolreisbedragen: 
• 1 t/m 3  ? euro.
• groep 4 en 5 €25
• groep 6 en 7 €35 
• groep 8  € 130 
• 
Andre draagt alles over.

Datum eerste ouderavond: 19 september 2017. 
Datum eerste MR vergadering 5 september 2017. 

4. Goedkeuring MR-regelement
Iedereen heeft het regelement doorgelezen.  Het regelement is goedgekeurd en ondertekend. 
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5. Evaluatie werkgroepen
Pietenpakken + paashaaspak 
Binnen de festiviteiten was wat onrust afgelopen jaar. 
Er is nu duidelijkheid binnen de werkgroep. 

6. Formatieplan en indeling groepen
Daniel komt fulltime bij ons werken. Hetty krijgt daardoor meer ib ruimte. De kleutergroep zal 
volgend jaar na de kerst uit 30 leerlingen bestaan. Groep 2/3 is daardoor een goede optie om-
dat groep 3 uit 10 leerlingen zal bestaan volgend jaar. 
De bovenbouw wordt anders ingedeeld. We krijgen een groep 6/7 waar in eerste instantie 
Karolien voor zal staan. Groep 8 wordt een enkele groep. 

7. Nascholingsplan
- Er komt een studiedag bewegend leren aan volgend jaar. 
- We krijgen 2 PBS studiedagen.
- En studiemiddagen creatief schrijven. 

8. Evaluatie zorgplan
De ontwikkelingsgroei/datamuur. 
Volgend jaar gaan we werken met Snappet. De verwerking van de lesstof zal op de tablet ge-
beuren. De tablets zullen worden geleased. Kleuters gaan volgend schooljaar meer werken met 
de hoeken in combinatie met het digikeuzebord. In groep 3 komt er meer speeltijd. De door-
gaande lijn wordt hierin gestimuleerd.  
Volgend jaar gaan we het derde en laatste jaar in wat betreft  scholing voor PBS. 

9. Concept planning data schooljaar 2017-2018: 
 1. Dinsdag 5 september 
2. Dinsdag  17 oktober 
3. Dinsdag 19 december 
4. Dinsdag 20 februari 
5. Dinsdag 17 april 
6. Dinsdag 26 juni 

10.  Mededelingen oudergeleding
Natasja vraagt om typles. In groep 4 en 5 werken we met basisbits. Er is financieel en qua tijd 
geen ruimte voor. Is het na schooltijd een idee? Natasja vraagt of het op een middag na school 
zou kunnen. 
We informeren bij de Muchte wat hun aanbieden. 
 
11. Mededeling teamgeleding en schoolactiviteiten
Erica heeft musicalles gegeven. Ze zou graag zien dat hier financieel iets tegenover staat. Is dit  
iets wat we willen? We zouden dit bij het ketelhuis aan kunnen vragen.  We staan hier als MR 
voor open maar moeten hier wel een duidelijk plan voor opstellen.  We bespreken eerst met het 
team welke eisen we willen stellen voordat we het aan gaan vragen bij het ketelhuis. 

12. Mededelingen directie
Geen mededelingen.

13. Activiteitenoverzicht
De slotavond is 14 juli  

14. Rondvraag
Ruben heeft een eigen logo voor de mr gemaakt. Hij geeft aan meer van dit soort logos te 
kunnen maken. 
Dankjewel Ruben!


