Verslag overleg MR maandag 11 maart, 20:00 uur
Voorzitter: Annalys Boskma
Secretaris: Jinke Stoker
Contactpersoon Passend onderwijs en GMR: Rita van der Meulen
Interim directeur en adviseur MR: Pieter Oosterhof
Aanwezig: Pieter Oosterhof (interim-directeur, adviseur MR), Rita van der Meulen
(personeelsgeleding), Annelys Boskma en Jinke Stoker (oudergeleding)
1. Opening
Annalys opent de vergadering.
2. Ingekomen stukken
Tijdschrift ‘Info MR’. Rita heeft een exemplaar voor Annalys en Jinke meegenomen.
3. Verdeling taken
Voorzitter: Annalys Boskma
Secretaris: Jinke Stoker
4. Mededelingen
Plan van aanpak
Pieter vertelt dat er overleg is met Egbert Klazinga over het verbeteren van het plan van aanpak.
Het huidige plan is uitgebreid en niet echt concreet. Egbert heeft een nieuwe opzet gemaakt. Een
voor de korte termijn, tot aan de zomervakantie en een voor de lange termijn, dus de komende
jaren. Het nieuwe plan van aanpak gaat donderdag naar het team, zij kunnen nog reageren.
Volgende week krijgen de MR en de ouders de definitieve versie van het plan van aanpak.
Inspectie
Het inspectierapport is inmiddels verzonden naar de ouders. De inspectie komt 27 mei terug voor
een gesprek op bestuursniveau en directieniveau.
Officiële uitnodiging ouderavond
De datum van de ouderavond is reeds gecommuniceerd met de ouders. De officiële uitnodiging
voor de ouderavond komt deze week met een inhoudelijke agenda van de ouderavond.
5. W.v.t.t.k.
Profielschets nieuwe directeur
De oudergeleding van de MR gaat een profielschets opstellen voor de nieuw te werven directeur.
Inspraak nieuwe teamleden
De oudergeleding van de MR geeft aan graag inspraak te willen in de werving van de nieuwe
teamleden voor komend schooljaar. Dat het voor de ouders niet duidelijk is welke leerkrachten
volgend jaar voor de verschillende klassen staan, geeft veel onrust onder de ouders. Pieter geeft
aan dat hier hard aan gewerkt wordt, hij is echter ook afhankelijk van beslissingen van sommige
leerkrachten en Opo Furore.
Trialooggesprekken
De ervaringen van de leerkrachten zijn positief. Vanuit de ouders zijn er verschillende geluiden
gekomen. De ene ervaart het als positief, andere ouders vinden het lastig bepaalde dingen te
bespreken als de kinderen er bij zijn. Zij kunnen op een ander tijdstip een afspraak maken met de
leerkracht.
Vertrek Rita
Het is de oudergeleding van de MR op het schoolplein en elders verteld dat Rita vertrekt van It
Kruirêd. Rita geeft aan dat dit klopt, zij gaat in oktober 2019 met pensioen. Dit wordt binnenkort
bekend gemaakt in de nieuwsbrief van school.

Volgende vergaderingen MR:
Woensdag 17 april, 20:00 uur
Dinsdag 21 mei, 20:00 uur
Dinsdag 25 juni, 20:00 uur

