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Notulen ouderavond dinsdag 19 september 2017  
Voorzitter: Mirella de Haan
Notulist: Nicole ter Brugge

1. Opening en welkomstwoord
Sanne Groener opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Leerlingenraad
Renzo en Jara vertellen over het reilen en zeilen in de leerlingenraad. De kinderen vertegen-
woordigen de school en denken actief mee over zaken die in en buiten de school spelen (PBS, 
hondenpoepbeleid). De ideeënbus werkt goed. Ook is er een budget beschikbaar gemaakt 
voor de leerlingenraad om de ideeën daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken (bv. knikkerpot-
jes, vis in de klas). Ondertussen zijn er nieuwe verkiezingen geweest. Florens, Walijne, Tara, 
Zed, Marli en Wessel zullen dit schooljaar de leerlingenraad vertegenwoordigen.

3. Financieel verslag MR/vaststelling ouderbijdrage
Het financieel verslag wordt besproken door Marcel Scharphof. De uitgaven zijn in lijn der ver-
wachtingen. Er is nog voldoende reserve, waardoor de ouderbijdrage gelijk kan blijven (32 euro 
per kind).

 
4. Verslag en verkiezing kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie die bestaat uit Raymond Brookhuis en Nicole Voortman gaat
akkoord. Nicole Voortman verlaat de kascontrolecommissie en Nynke Sijtsma zal haar gaan 
vervangen.

5. Jaarverslag MR 2016-2017
Afgelopen jaar zijn Patricia Hudepohl en Hetty de Wals als leerkrachtgeleding nieuw in de MR 
gekomen. Natasja Kamphuis zal dit schooljaar voor het laatst de oudergeleding vertegenwoor-
digen. Ilona Munsterman heeft belangstelling en zal dit jaar aanschuiven. Mochten er nog meer 
gegadigden zijn, dan zal er een nieuwe verkiezing komen. 
Dit jaar is het nieuwe concept (knapkaarten) in werking gegaan. In dit kader is er geld via het 
Ketelhuis vrijgekomen om ook dramalessen te kunnen realiseren. 
Er kunnen altijd bespreekpunten worden ingebracht en iedereen kan aanschuiven daar de 
MR-vergaderingen openbaar zijn. Er wordt o.a. gesproken over onderwerpen als de verkeerssi-
tuatie rondom de school en het passend onderwijs in Losser.



Medezeggenschapsraad OBS “De Imenhof” Markeweg 37, 7582 BZ Losser info@imenhof.nl

6. Bijzonderheden schooljaar 2017-2018
 
Stamgroepouders
Er zullen dit jaar geen stamgroepouders worden aangewezen.                                                                           
Veel ouderhulp wordt geregeld via schouder.com. Doordat we als school laagdrempelig zijn en 
de betrokkenheid van de ouders groot is, zijn er geen stamgroepouders meer nodig.

Combinatiegroep 2/3
Er is veel aanwas van onderen. Vanaf januari wordt er een combinatiegroep 2/3 gemaakt.

Digitalisering
In de groepen 4-8 werken we vanaf dit jaar met Snappet. Dit is een digitaal platform waarin 
methodes zijn gehangen. Wij zullen gebruik maken van het rekengedeelte. Het voordeel hiervan 
is dat de verwerking na de instructie op eigen niveau kan worden gemaakt op de tablet. De 
instructie door de leerkracht zal hetzelfde blijven. Een ander voordeel is de hoge betrokkenheid 
van de kinderen.

Driehoeksgesprekken
Er zullen vanaf dit schooljaar driehoeksgesprekken (ouders- leerkracht- leerling) plaatsvinden 
vanaf groep 4 t/m groep 8. Er zal gesproken worden over wat er goed gaat en wat je nog wilt 
leren, etc.  

Nascholing    
We gaan verder met PBS. We hebben nascholing gehad over bewegen en leren. Actieve leer-
lingen leren beter. Dit is wetenschappelijk bewezen. We zullen het bewegen gaan integreren in 
het leren.     

Kerstmarkt
Er is een kerstmarkt gepland dit jaar in december.  


