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Notulen 18 december 2018

Notulen medezegenschapsraad dinsdag 18 december 2018
Aanwezig: Sanne, Daniel, Mirella, Ruben, Petra, Hetty en Nicole
Voorzitter: Mirella de Haan
Notulist: Hetty de Wals
 

1. Opening en vaststelling van de agenda
 

2. Notulen d.d. donderdag 18 december 2018
De notulen van Nicole ter Brugge worden goedgekeurd. 

3. Financiële commissie  
- Ouderbijdrage 44% ontvangen. 1e herinnering gaat morgen de deur uit. Volgend jaar willen 
we in de brief de mogelijkheid bieden om in termijnen te betalen. 
 
- De rekening van de slotavond kwam heel laat binnen en moest dus op dit schooljaar geboekt 
worden. Er is dus al op dit schooljaar €400,- uitgegeven.
Een meevaller was het geld van de Stichting Ketelfonds voor de feestweek.
 
- Een aantal dingen is niet opgenomen in de begroting o.a. de opbergbakken voor de versier-
selen. Er wordt altijd aan het eind van het schooljaar aan de werkgroepen gevraagd of ze nog 
wensen hebben voor het komende schooljaar. Dit is nu niet opgenomen in de begroting. Er 
wordt wel naar een oplossing gezocht.
 
- De leerlingraad heeft als wens om geld te verzamelen om het schoolplein op te leuken, we 
denken weer aan het ketelfonds. 
 
- Excursiegelden per groep moeten eigenlijk worden opgehoogd naar €500,-. We zouden ook 
kunnen kijken naar een bedrag per leerling.
 
- Ongevallenverzekering werd altijd betaald door de MR, maar valt nu onder schoolkosten. Dit 
kan uit de begroting.
- Schoolshirts: de wens is om volwassen shirts aan te schaffen. Wellicht al dit voorjaar. De 
financiële commissie geeft goedkeuring. Sanne gaat ook even informeren bij de plaatselijke 
sportzaak. We denken dat we tussen de 20 en 30 shirts nodig hebben.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MR
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4. GMR
Doordat het leerlingaantal terugloopt, moet er bezuinigd worden. Consent heeft 2 jaar geleden 
al gekeken hoe het ziekteverzuim en de werkdruk verlaagd konden worden. Consentbreed 
heeft het bestuur 15 FTE ingezet, hier hebben we op de Imenhof ook een deel van gekregen. 
Daarna kwamen alle stakingen en alle werkdrukverlagende middelen. We hebben hier een 
budget voor gekregen en hier hebben we Anne voor aangennomen. Er komen nog meer gelden 
aan.
 
Maar ondanks deze maatregel is het verzuim niet gedaald, Consent kan niet achterhalen waar 
dit nu aan ligt. Conclusie is dat er één miljoen bezuinigd moet worden. Het bestuur heeft sa-
men met de directeuren verschillende opties overwogen. De minst erge optie is om de eerste 
dag van ziekte of verlof niet te vervangen. Dit betekent ook dat als iemand een begrafenis of 
verhuisdagen opneemt, wordt de eerste dag niet vervangen.
Uit de GMR kwamen hier heel veel vragen en opmerkingen over. In principe is er een stem-
mingsronde geweest en is de regeling er door per 1 januari, maar er komt nog een informatie-
avond voor wie er nog behoefte aan heeft.

5. Activiteitenoverzicht 
Donderdag as. kerstdiner, de viering is afgelopen vrijdag geweest. 
Het was een sfeervolle viering, maar iets te lang. 
In de kerstvakantie (28 december) is het handbaltoernooi.
In januari is het schaaktoernooi.
 

6. Mededelingen oudergeleding 
Petra is naar de cursus geweest. Ze vond het erg zinvol. Er werd veel verteld over wat nu pre-
cies de MR is, waar je op moet letten, de statuten etc. 
 
Petra heeft een stukje geschreven voor de nieuwsbrief. Inmiddels heeft er een ouder gerea-
geerd, ze gaan in januari in gesprek. 
 
Petra merkt op dat Sanne niet altijd bij de mr-vergadering zou moeten zijn. Dit had Sanne zelf 
ook al eerder aangegeven. Het is erg praktisch dat Sanne erbij is, maar officieel hoort het niet. 
We hebben er in ieder geval geen moeite mee dat Sanne aanwezig is. Wellicht is het een idee 
dat Sanne aanschuift voor een bepaald agendapunt en dat ze op uitnodiging aanwezig is. Het 
is dan wel belangrijk dat we op tijd de stukken krijgen zodat we het kunnen voorbereiden en 
dat er over nagedacht kan worden.  

Ruben vraagt zich af of er geen groot verschil is of komt tussen de groep 2 kinderen die bij 
groep 1 in blijven of de groep 2 leerlingen die bij groep 3 in komt. De ervaring is dat dit niet 
echt het geval is. We kunnen goed onderbouwen welke kinderen wel of niet doorstromen naar 
groep 3. Dit is allemaal heel rustig verlopen. Begin januari komt er een korte informatie-avond 
voor de betreffende ouders. 

Mirella gaat verhuizen naar Arnhem in de zomervakantie. Ze wil graag in de buurt van haar 
familie wonen. We feliciteren Mirella, maar vinden het erg jammer dat dit haar laatste jaar op de 
Imenhof is. Dit betekent dat er dit schooljaar een mr-verkiezing moet komen. Dit betekent ook 
dat Anne stopt met de GMR. Het zou wenselijk zijn dat de afvaardiging van de GMR gerouleerd 
wordt. Bovendien moet er een oproep komen voor een nieuw lid van de financiële commissie.
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7. Mededeling teamgeleding en directie
We zijn in de onderbouw gestart met een nieuw leerlingvolgsysteem, Digikeuzebord. Hierin 
worden de leerlijnen van alle leerlingen goed gevolgd. Hierdoor hebben de leerkrachten de 
leerlingen zeer goed in beeld. De vraag hierbij is of het nog langer nodig is om de kleutertoet-
sen af te nemen. Wij vinden dat de toetsen ons geen extra informatie geeft, bovendien zijn de 
toetsen niet verplicht, dus zijn we tot het besluit gekomen om de kleutertoetsen niet meer af 
te nemen. We houden de Cito kleutertoetsen nog wel om eventueel extra informatie te krijgen 
voor bepaalde leerlingen.
Karolien is zwanger, ze zal in juni bevallen. Dit betekent dat ze in mei met verlof zal gaan. Hier 
komt uiteraard vervanging voor. 
 

8. Vaststellen agendapunten 12 februari 2019 
Veiligheidsplan
Meerjarenbegroting  

9. Rondvraag
Ruben excuseert zich dat het briefpapier en formats nog niet klaar zijn. 
Dit is echt geen probleem.


