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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS De Imenhof in Losser 
voor het schooljaar 2018-2019. 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 2018 - 2019 
Teamgeleding 
• Daniël Groeneveld (jaarplanning)
• Hetty de Wals-Hoffstedde (archief)
• Nicole ter Brugge (post en enquête werkgroepen) 
Oudergeleding 
• Mirella de Haan (voorzitter)
• Petra Rikhof (penningmeester)
• Ruben Nijhof, (website)
 
Hoewel geen lid van de MR, was Sanne Groener (locatiedirecteur) op verzoek aanwezig bij de 
vergaderingen voor het geven van informatie en advies. Nienke Koertshuis neemt op verzoek 
plaats in de vergadering. Dit wordt door de MR erg op prijs gesteld.

Verdeling van de MR taken 
VDe taken waren als volgt verdeeld. Mirella de Haan was voorzitter van de MR. Petra Rikhof 
was penningmeester. Ruben Nijhof draagt zorg dat de benodigde informatie op de website 
geplaatst wordt. Nicole ter Brugge nam de taak van secretaris voor haar rekening. Hetty de 
Wals-Hoffstedde beheerde het archief. Daniel Groeneveld maakte de jaarplanning. Het
notuleren gebeurde bij toerbeurt. De goedgekeurde verslagen zijn te lezen op de website. 
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Huishoudelijk Reglement MR 
In 2017 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.

Verkiezingen voor de MR in 2018 – 2019 
Het afgelopen jaar hebben er wederom geen verkiezingen plaatsgevonden voor de MR. Noami 
Porton heeft aangegeven plaats te willen nemen in de MR ter vervanging van Mirella de Haan. 
Patricia zal volgend schooljaar de plek van Hetty overnemen, zij is in februari vertrokken.
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
Petra Rikhof van de oudergeleding van de MR heeft een scholing gevolgd. Komend schooljaar 
is dit eventueel mogelijk voor de (nieuwe) MR leden. Naomi Porton maakt hier komend jaar 
graag gebruik van.
Een eventuele volgende cursus kan bekostigd worden vanuit de GMR wanneer daar voldoende 
animo voor 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. 
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 data staan vermeld in Schoudercom en op de website. 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)
Afgelopen jaar zijn er per vergadering een personeelslid en een lid van de oudergeleding 
samen naar de vergaderingen van de GMR gegaan. Verslaglegging werd gedaan in de daarop 
volgende MR vergadering. Voor komend jaar word er in elke MR-vergadering voorafgaand de 
GMR-vergadering bekeken wie de afgevaardigde wordt . 
Als iemand zich geroepen voelt als vertegenwoordiger, om betrokken bij de GMR van Consent 
te zijn, en deze vergaderingen te willen bijwonen, dan laat het graag weten!
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MR IN RELATIE TOT FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL 

Gesprek MR Oudergeleding met schoolbestuur Consent
Het Bestuur en de MR hebben regelmatig onderling contact en werken goed samen om de 
kwaliteit van het openbaar onderwijs in de Gemeente Losser te versterken en te waarborgen.

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 heeft schoolshirts aangeschaft voor de leerkrachten en begeleiding. 
• De MR heeft meegedacht aan de invulling van het veertigjarig jubileum. Het is een  
 geslaagde week geweest door medewerking van heel veel personen. De libdub, het  
 maken van de ontbijtdoos door de leerlingen,  een interactieve speurtocht, de school 
 reis en het ontwikkelen van een jubileumlogo. 
• Het plan ontbreken vervangen leerkracht bij ziekte/ afwezigheid is goedgekeurd. Het  
 team kan dit vaak nog goed opvangen, door flexibiliteit en inzet van het personeel.
 Dit wordt wel steeds lastiger. 
• 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. Tevens heeft Paul in `t Velt (financiële commissie) een bedankje  
 gekregen voor zijn inzet de afgelopen jaren. 

Veiligheid in en om de school
De risico-inventarisatie is met de MR doorgenomen. Er zijn acties uitgezet op een aantal kleine 
punten, bijv. onderhoud van gereedschap en wegwerken van losse kabels.

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! De opzet voor de toelichting bij de ouderparticipatie 
voor komend jaar is bekeken door de MR en is na de zomervakantie van 2019 toegestuurd aan 
de ouders.

Schoolplannen 
Formatieplan: hoeveel uren heeft de school tot haar beschikking? Welke leerkracht staat wan-
neer voor welke klas? De formatie van het team is afgelopen schooljaar regelmatig besproken 
in de MR. 
• Dafne Prenger heeft afgelopen jaar in groep 6 gewerkt, aan het einde van het jaar
 heeft zij besloten niet te blijven.
• 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.
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• Aan het eind van het schooljaar was de groepsindeling en de formatie voor het school 
 jaar 2018-2019 rond. Patricia Hudepohl gaat 2 dagen IB op zich nemen. Verder zijn  
 Kim Herskamp en Noortje Ankone aangenomen als nieuwe leerkrachten voor
 groep 3 en 7.
• 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 jonge leerkrachten  
 met specifieke kwaliteiten en affiniteit aan de Imenhof weet te binden.

Leerlingenraad
Afgelopen jaar is de leerlingenraad als agendapunt voor de MR een aantal keren opgenomen 
geweest. De hoofdpunten waar de leerlingenraad druk mee zijn geweest, is toegelicht door 
Sanne Groener. Voor komend schooljaar 2019- 2020 heeft de leerlingenraad 100 euro beschik-
baar gekregen van de financiële commissie. 

De overige schoolplannen
We zijn als MR goed op de hoogte gehouden van de leerresultaten, zorgplannen en de verbe-
terplannen. 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. 

• Snappet : Er wordt steeds meer vanuit de doelen van Snappet gewerkt. Dit biedt veel  
 mogelijkheden tot werken op individueel niveau. Snappet wordt nog steeds alleen  
 gebruikt bij rekenen en spelling, omdat het hier effectief kan worden ingezet bij het
 automatiseren. Leren schrijven en stellen blijft een belangrijk onderdeel. Ook het aantal  
 scherm-uren blijft hierdoor beperkt.
• Wereldoriëntatie : Er is na een onderzoeksperiode een nieuw methode voor de
 wereldoriëntatie gekozen: Blink.
• Positive Behavior Support (PBS): We hebben besloten niet voor certificering als
 PBS-school te gaan. Dit geeft teveel keurslijf en beperkt de Imenhof in het flexibel  
 gebruiken van deze methode.
• Begaafde leerlingen: Er is extra tijd ingepland om leerlingen met extra uitdagingen  
 voldoende aandacht te geven.
• Schoolondersteuningsprofiel: De MR heeft het goedgekeurd.

Stichting Vrienden van de Imenhof
In 2010 is de stichting “Vrienden van de Imenhof“ opgericht. Het bestuur van deze stichting 
wordt gevormd door Marcel Scharphof, Petra Rikhof en Paul in `t Veld ; de financiële commis-
sie. 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). De begroting heeft 
een nieuwe indeling gekregen en er zijn bankrekeningen geopend waardoor verschillende
geldstromen op aparte rekeningen staan. 
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Ouderbijdrage 2018-2019 
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
Afgelopen jaar is het concept ‘Bewegen en leren’ weer verder uitgewerkt. Dit is een vernieu-
wend concept waarin tijdens leren en werken bewogen wordt. Wetenschappelijk onderzoek 
heeft aangetoond dat lichaamsbeweging de leerprestaties op korte en lange termijn aanzienlijk 
verbetert. Je werkt taakgerichter en onthoudt de stof langer als je beweegt tijdens het leren. Zo 
gaat er tijdens het bewegen extra bloed en zuurstof naar je hersenen, worden er extra verbin-
dingen tussen hersencellen gelegd en positieve hormonen aangemaakt. Leerlingen raken hun 
energie kwijt, waardoor ze weer geconcentreerd aan de slag kunnen. 

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 2019 - 2020 
zullen we weer actuele thema’s op de agenda zetten die we eindelijk kunnen realiseren binnen 
ons nieuw concept.

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,

Petra Rikhof
Voorzitter.


