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Notulen 26 juni 2018

Notulen medezegenschapsraad dinsdag 26 juni 2018
Aanwezig:  Mirella, Ruben, Patricia, Hetty, Sanne, Natasja, Petra en Nicole
Voorzitter: Mirella de Haan
Notulist: Nicole ter Brugge

1. Opening en vaststelling van de agenda 
Punt 7 (zorgplan) wordt doorgeschoven na de volgende vergadering.

2. Notulen d.d. dinsdag 24 april 2018 van Ruben Nijhof 
Notulen worden goedgekeurd, met dank aan Ruben. 

3. Financiën, concept overzicht t.b.v. begroting ouderbijdrage 2018/2019 
De meeste gezinnen hebben de ouderbijdrage betaald (92%). We hebben nog ruimte over in 
de begroting. Volgend jaar bestaat de school 40 jaar. Dit 40-jarig jubileum moet meegenomen 
worden in de begroting. Ruben gaat via het Ketelhuis als stichting Vrienden van de Imenhof 
vragen of hier geld voor vrijgemaakt kan worden. We willen die week met de kinderen o.a. een 
lipdub maken. Petra gaat een offerte opvragen bij een bevriende fotograaf  die ook lipdubs kan 
maken.

4. Nieuws vanuit GMR-vergadering 25 juni 
geen bijzonderheden

5. Schoolplan/Schoolgids
Het schoolondersteuningsplan is 4 jaar geldig. Er is nu een digitale versie ontwikkeld die moet 
worden goedgekeurd door MR en team.

6. Nascholingsplan 
Dit jaar bezig geweest met PBS en bewegend leren. Volgend jaar certificering PBS (jaarplan). 
Team gaat op vrijdag 25 januari naar de NOT. Verder zal het team een verdiepingsslag gaan 
maken op het gebied van het bewegend leren.

7. Zorgplan  
doorgeschoven naar volgende vergadering. 

8. De formatie voor volgend schooljaar wordt besproken 
Belangrijkste veranderingen: Patricia zal op dinsdag en woensdag de Wespengroep (groep 6) 
gaan draaien naast een vaste invalkracht. Ze zal op maandag de IB-taken gaan overnemen en 
lid worden van het managementteam. 
Daarnaast krijgen we een onderwijsassistent voor 4 ochtenden. Deze onderwijsassistent zal op 
reken- en taalgebied worden ingezet in de verschillende bouwen.
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9. Evaluatie werkgroepen  
De bedragen voor de werkgroepen blijven ongewijzigd. Alleen de werkgroep Festiviteiten heeft 
extra budget aangevraagd voor plastic bakken om versierselen in op te bergen (150 Euro) en 
om nieuwe versieringen aan te schaffen voor Sint en Pasen (300 Euro).

10. Punten leerlingenraad  
De leerlingenraad heeft extra budget gekregen van de financiële commissie voor zitzakken in 
de trapruimte (lezen). De poepbakken zijn inmiddels geplaatst en er is een mooi stuk hierover 
gepubliceerd in de Tubantia. 

11. PBS 
Ruben heeft nieuwe logo’s ontwikkeld voor de leerlingenraad. De leerlingenraad kiest welke 
van de twee logo’s het gaat worden. Bovendien heeft Ruben logo’s ontwikkeld voor de waar-
den van de school waaraan de gedragsverwachtingen worden gekoppeld.

 
12. Activiteitenoverzicht  
Slotavond/musical 13 juli 

13. Mededelingen oudergeleding 
De baskets zijn afgebroken. Er is contact met de gemeente hierover.

14. Mededelingen team
Geen bijzonderheden.

15. Mededelingen directie 
De datamuur wordt besproken. Het plan dat we gezet hebben op spelling en begrijpend lezen 
heeft goed uitgepakt in groep 6/7. 

 
16. Vaststellen eerste MR-vergadering en ouderavond in schooljaar 2018/2019 
Eerste MR-vergadering op dinsdag 4 september. De ouderavond wordt gepland op dinsdag 18 
september. 

 
17. Rondvraag 
Geen. 

 
18. Gezellige afsluiting


