Notulen van de MR-vergadering van It Kruirêd op woensdag 27 november 2017
Aanwezig: Frieda Kuipers, Eelke de Vries, Froukje Olijve, Rita van der Meulen
Afwezig met kennisgeving: Gonnie Hoekstra
1. Opening
o Frieda opent de vergadering.
o I.v.m. de afwezigheid van Gonnie zal Eelke de notulen maken.
2. Ingekomen stukken
o Brief van OPO Furore aan ouders, betreffende deelname staking donderdag 5
oktober 2017;
o Berichtgeving aan de medewerkers over bestuurlijke samenwerking
september 2017;
o Nog geen GMR stukken.
3. Mededelingen uit directie en team + Rondvraag
o Wegens de langdurige afwezigheid van Gonnie worden de lessen in de
bovenbouw verzorgt door Iris. Dit zal in ieder geval tot de kerst het geval zijn.
Iris is nog afstuderende maar wel al in dienst bij OPO Furore.
o De school zal donderdag 5 oktober gesloten zijn. Het basisonderwijs gaat deze
dag staken voor een eerlijk salaris en een lagere werkdruk. Ouders hebben een
brief ontvangen namens de directie.
o De groepen 4 t/m 8 hebben nu Gynzy iPads tot hun beschikking. Met Gynzy
iPads heeft de leerkracht real time inzicht in de voortgang van de kinderen. Door
de oefenstof toe te spitsen op individueel niveau, is het leerrendement
maximaal. De opdrachten worden softwarematig nagekeken; tijdwinst voor
leerkracht.
o Er zal op korte termijn een nieuw leerlingvolgsysteem worden geïntroduceerd;
Parnassys. Dit webbased leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem heeft als
belangrijk voordeel dat het kan worden gekoppeld aan Gynzy. Het team zal
binnenkort een cursus volgen.
o Schoolschaatsen (Elfstedenhal) start op vrijdag 17 november. Ouders hebben
tevens een aanbieding ontvangen voor een Blij-Dat-Ik-Glij-Abonnement. Slechts
enkelen maken hier gebruik van.
o It Kruirêd is ingeloot voor deelname aan het EU-schoolfruit. Vanaf 15 november
t/m 20 april zal er drie dagen per week fruit worden uitgedeeld aan alle
kinderen.
o Met ingang van 1 november is er een nieuwe onderhoudsmedewerker. Rypke
Sipma uit Gytsjerk.
o In de zomervakantie zijn er vernielingen aangericht op het schoolplein. De
vandalen zijn achterhaald en zullen de schade vergoeden.
o Er zijn klachten over het hardrijders op de Mounewei. Dit zal in de
verkeerscommissie worden besproken, in het bijzijn van dorpsbelang. Er zal een
brief worden opgesteld richting B&W van de gemeente.
4. Hoe was de start van het schooljaar?
o Door de afwezigheid van Gonnie heeft de bovenbouw een onverwachte start
moeten maken. Weliswaar doet Iris het erg goed en probeert het team haar
de nodige ondersteuning te bieden. Het is natuurlijk erg intensief.
5. Feedback schooljaarverslag en schooljaarplan

o
o

Froukje geeft aan dat het schooljaarverslag 2016/2017 is ingeleverd en
goedgekeurd (aantal punten toegevoegd).
Het schooljaarplan 2017-2018 is met name gericht op het aan de slag gaan
met Next Level, ICT en het EGO onderwijs.

6. Wat willen wij bespreken? Jaarplanning
o Frieda en Eelke zullen voor de volgende keer onderwerpen aandragen welke
in de MR jaarplanning aan de orde zouden moeten komen.
o Eelke zou graag willen weten hoe de tijdsverdeling van vakken tot stand
komt en hoe er met de verschillende niveau’s wordt omgegaan in
combinatiegroepen.
7. Next Level
o Het stappenplan voor Next Level richt zich op gepersonaliseerd leren en
groepsdoorbrekend leren. Daarnaast wordt er ingezet op duurzaamheid en
social media.
o Voor het onderdeel groepsdoorbrekend leren zal op de studiedag eerst een
doelstelling worden bepaald.
8. Website (meer profileren?)
o Froukje draagt het idee aan om filmpjes van praktijkvoorbeelden van Next
Level of EGO onderwijs te tonen op de website. Daarmee krijgen
belangstellenden een beter beeld van hoe ons visie in het lesgeven naar
voren komt.
9. Nieuw MR-lid?
o Nieuw MR-lid gezocht > inbrengen op zakelijke ouderavond.
o Inmiddels heeft Lisette Visser aangegeven de eerstvolgende keer aan de
vergadering deel te willen nemen als potentieel lid. Woensdag 22 november
staat in haar agenda genoteerd.
10. Bijdrage dorpskrant?
o Misschien dat door de eigen inbreng van onderwerpen makkelijk een stukje
voor de dorpskrant opgesteld kan worden (einde van het jaar?).
15.Sluiting
o Frieda sluit om 21.30 uur de vergadering.
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Notulen gemaakt door Eelke.

