Notulen van de MR-vergadering van It Kruirêd op woensdag 10 mei 2017
Aanwezig: Frieda Kuipers, Eelke de Vries, Froukje Olijve, Rita van der Meulen en Gonnie
Hoekstra.
1. Opening
o Rita heeft de agenda verstuurd via Office 365, maar dat is geen succes. Het
document kon niet worden geopend.
2. Ingekomen stukken
o De GMR-stukken! We bespreken ze bij punt 10.

3. Mededelingen uit directie en team
o De resultaten van de Cito Eindtoets zijn binnen. De beide leerlingen scoren
precies conform het advies van de school. Het gemiddelde puntentotaal ligt
twee punten onder het landelijk gemiddelde. Dit landelijk gemiddelde staat
momenteel ter discussie, omdat steeds meer scholen overgaan tot het
afnemen van een andere eindtoets, bv. de Iep-toets. OPO Furore heeft zijn
scholen tot nu toe verplicht de Cito Eindtoets af te laten nemen, maar heeft
dit jaar op een aantal scholen proefgedraaid met andere eindtoetsen.
Waarschijnlijk mogen de scholen op termijn een vrije keuze maken uit het
aanbod van eindtoetsen.
o We hebben nieuwe telefoons gekregen, maar de ene doet het niet en de
andere heeft te weinig bereik. De invoering van Office 365 gaat vanaf
volgend schooljaar gepaard met het bezuinigen op systeembeheer. Dit zijn
beide slechte ontwikkelingen.
o Schoolkorfbaltoernooi: Dit jaar namen alle bovenbouwleerlingen deel! De
beide groepen (5/6 en 7/8) speelden goed en met veel inzet, hadden veel
kansen, maar ze haalden niet de volgende rondes.
o Kinderzwerfboekenstation: Alle vier scholen uit De Trynwâlden doen hier
aan mee. De bibliobus komt niet meer bij de scholen en maar zeer weinig
kinderen lenen boeken uit de bibliotheek. Daarom willen we het lezen van
boeken op deze manier blijven promoten. Kinderen die (bijna) niet lezen
bouwen een (te) geringe woordenschat op en kunnen veel moeite hebben
met begrijpend lezen. De kar waar de boeken in komen te staan wordt door
onze schoolmedewerker Dik in elkaar gezet.
o Passend Onderwijs: Vanaf volgend schooljaar krijgen It Kruirêd, Thrimwalda
(Gytsjerk), De Opstap (Oentsjerk), Sinnehonk (Aldtsjerk) en It Iepen Stee
(Jistrum) gezamenlijk een pot van €18.000,00 om zorg 'in te kopen' voor
leerlingen van hun scholen die dat nodig hebben. De bedoeling is dat dit
zoveel mogelijk preventief zal gebeuren, om problemen met kinderen te
voorkomen. Hiervoor wordt nog voor de zomervakantie een
'ondersteuningsteam' opgezet. Wij hopen dat deze nieuwe inrichting van de
zorg minder bureaucratie gaat opleveren en er eerder tot actie zal kunnen
worden overgegaan.
o Formatie schooljaar 2017-2018: IB'er Jacoba krijgt meer IB-uren op haar
andere twee scholen (Thrimwalda, Gytsjerk en Master Fennemaskoalle,
Tytsjerk) en stopt daarom op It Kruirêd. Froukje heeft Lineke gevraagd om
vanaf volgend schooljaar (weer) IB'er op It Kruirêd te zijn. Lineke heeft
hiermee ingestemd. Dit houdt in dat Lineke dan ook stopt met haar lesdag bij
de kleuters. Er ontstaat dus sowieso een vacature voor twee dagen: een dag
in de onderbouw en een dag in de middenbouw.
o We hebben afgesproken nog voor de zomervakantie te oefenen met de
wereldoriëntatie-methode 'Topondernemers', maar dit verloopt alles

o

behalve vlekkelooos. Aan het eind van dit schooljaar nemen we een besluit
over het al dan niet aanschaffen van een nieuwe WO-methode en welke.
Er zijn op dit moment geen mensen meer voor de invallerspoule. Er ontstaan
steeds meer vervangingsproblemen. Er wordt gewerkt aan een poule met
mensen, die sowieso een contract voor een jaar aangeboden krijgen. Als ze
moeten vervangen vervangen ze, maar als ze niet als invaller nodig zijn doen
ze extra ondersteunende werkzaamheden op de scholen.

4. Rondvraag
o Niets.

5. Schoolkalender 2017-2018
o Rita stuurt ons een voorstel met MR-vergaderdata (steeds een week voor de
GMR-vergaderingen, maar niet in december, dus 6x). Iedereen laat z.s.m.
weten of hij/zij dan kan of niet.
6. Schoolgids 2017-2018
o Afspraak: Op- of aanmerkingen, toevoegingen of verbeteringen graag z.s.m.
doorgeven aan Froukje. Volgende keer weer op de agenda.
7. Kindvoorziening in De Trynwâlden
o Geen nieuws.

8. Next Level
o Is geïnitieerd vanuit Fryslân.
o Angela en Gonnie zijn afgelopen maandag naar de openbare Prinses
Margrietschool in West-Terschelling geweest. Deze school is vorig jaar al
begonnen met 'Next Level' werken. Dit is werken met 21e eeuwse
vaardigheden. Angela en Gonnie hebben vooral gekeken naar hoe zij
gepersonaliseerd en groepsdoorbrekend werken. Bovendien heeft Angela
interviews afgenomen voor haar afstudeerproject.
o Gepersonaliseerd onderwijs is o.a. mogelijk door het gebruik van iPads. Het
gebruik van iPads is geen doel, maar een middel. Kinderen worden er op
getraind hoe ze dit moeten aanpakken en bovendien wordt er nog steeds
heel veel 'live' en gemeenschappelijk gedaan.
o Onze school least de iPads van Gynzy. We vragen daarom geen bijdrage van
de ouders en de iPads blijven dus op school.
o Frieda en Eelke hebben het werkboek doorgenomen. Er zijn geen
aanvullingen van hun kant.
o Froukje heeft op 18 mei nog overleg met projectleider Hennie Vermeij en
presenteert ons 'plan van aanpak' op 2 juni in Eastermar. Daarna wordt er
bekend gemaakt hoeveel geld wij uit de projectpot krijgen om onze plannen
uit te kunnen voeren.
o Een van onze ouders heeft een eigen bureautje m.b.t. duurzaamheid en
sponsoring. Hij wil ons wel helpen met ideeën en tips rondom dit thema.
9. Jaarlijkse WMK-enquête over Veiligheid op school
o Ouders, team en bovenbouwkinderen hebben de enquête overwegend
positief ingevuld. Gonnie neemt een en ander nog in een gesprek met de
kinderen op.
o De ouders van de MR merken wel op dat sommige vragen, door
verschillende interpretatiemogelijkheden, moeilijk in te vullen zijn. Dit is
ook het geval bij de bovenbouwkinderen. Het is soms maar net hoe je een
vraag leest en hoe je die interpreteert.

10. GMR-stukken
o Ons bestuur heet vanaf nu 'Raad van toezicht'. Deze bestaat uit twee
vrouwen, mevr. Beerda en mevr. De Jong. De directeur is nu de echte baas.
o De afgeronde fusies zijn geëvalueerd en de conclusie is dat het lang niet
overal goed is verlopen. Er is tussen OPO Furore en het PCBO een groot
verschil in cultuur en het daarbij behorende personeel. Bovendien is er
geconstateerd dat de openbare identiteit op veel plaatsen in het geding is.
Een zogenaamde 'identiteitscommissie' moest hier op toezien, maar men
vraagt zich af of deze wel (goed) functioneert. Er zijn in de gemeenteraad al
vragen over gesteld door leden van de PvdA. Er is nu een bureau ingehuurd,
B&T Consultancy, die de samenwerking weer op de rails moet zien te krijgen
en in nieuwe gevallen frustraties moet proberen te voorkomen.
o De overheadkosten per kind worden erg hoog door de verwachte krimp (10
tot 20%). Men wil proberen dit i.s.m. het PCBO (want dat heeft ook last van
krimp) op te kunnen vangen.
o Veranderingen bij De Wâlden: zie punt 3: mededelingen.

11. Oproepen nieuw MR-lid, facebook en oud-papier-coördinator in Kruiend Nijs
o Er is vanuit de ouders geen enkele reactie gekomen op bovenstaande drie
vragen!
o Er is dus geen nieuwe MR-kandidaat die een poosje mee wil draaien.
o We besluiten dat dit inhoudt dat de ouders akkoord gaan met het aanmaken
van een facebook-account voor It Kruirêd. Rita en Lineke starten dit op.
o We besluiten ook dat de ouders m.i.v. het nieuwe schooljaar niet meer
gevraagd zullen worden voor het inzamelen van het oud papier voor school,
maar dat ze automatisch ingedeeld (11 x per jaar) zullen worden. Het geld
dat hiermee wordt 'opgehaald' wordt besteed aan allerlei extraatjes voor de
schoolkinderen. De MR-leden zullen dit nog eens extra toelichten op de
zakelijke ouderavond in het najaar.
o Alle drie punten willen we inbrengen en bespreken op de zakelijke
ouderavond. Zou de papiercoördinatie in handen van twee
mannen/vrouwen beter te doen zijn?
o Naar aanleiding van deze drie punten merken we op dat we nogal eens de
indruk hebben dat de nieuwsbrief 'Kruiend Nijs' niet goed gelezen wordt. Dit
is erg jammer, want we hebben er erg veel werk van.
o Sinds de nieuwsbrief digitaal wordt aangeleverd, krijgen de kinderen er
minder van mee. Misschien een idee om hem in de groepsvergaderingen op
het digibord door te nemen.
o Op nieuwe aanmeldingsformulieren moeten dus vanaf nu vragen staan over
foto's op school en op de website + over facebook en een vermelding over de
verplichting tot oud-papier-rijden.
12. PR-commissie
o Froukje heeft nog niet met Jinke en de overige OV-leden overlegd over de PR
voor onze school. Het kan zinvol zijn dat nieuwe dorpsgenoten via de ouders
informatie krijgen over onze school en dat ze welkom worden geheten voor
een vrijblijvend en oriënterend bezoek aan onze school.
13. W.v.t.t.k
o AOb: Landelijk zijn er veel collega's in actie gekomen (o.a. via facebook)
onder het motto 'Ik verdien meer'. De laatste tijd wordt dit meer en meer
overgenomen door andere collega's en de onderwijsbond. Ook haalt het de
landelijke nieuwsbulletins. De werkdruk is erg hoog (veel taken en veel
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uren), het vertrouwen in ons als professionals is weg, we krijgen er steeds
meer taken bij, er wordt veel wegbezuinigd, er is te weinig aanwas vanuit de
PABO's (zeker mannen starten niet of haken af) en er zijn geen invallers
meer te vinden.
Op 17 mei gaan AOb’ers in Utrecht en Den Haag de politieke partijen
duidelijk maken dat een nieuw regeerakkoord niet kan zonder stevige
investeringen in onderwijs. Die dag gaat de facebookpagina 'ikverdienmeer'
online met actiefimpjes en foto's en vanaf die dag start de AOb met
prikacties. Als het nodig is gaan ze massaal de straat op en staken (er zijn
ideeën om dit twee weken lang te doen in september!) sluiten ze niet uit. Bij
alle acties werkt de AOb samen met CNV Onderwijs, AVS, FvOV, PO-raad en
PO in Actie.
Rita en Gonnie geven aan zeer positief tegenover de acties te staan en er
wellicht t.z.t. aan mee te doen.
De MR-ouders vinden dat ons bestuur (raad van toezicht en directie dus)
ons meer zou moeten steunen hierin. Het is echter wel het geval dat onze
directeur, Teunis Wagenaar, ons onderstaande mail heeft gestuurd. Deze is
in de laatste Kruiend Nijs geplaatst en we herhalen hem hier nog maar eens.

Het zal jullie niet ontgaan zijn: het basisonderwijs staat flink in de belangstelling
waar het gaat om werkdruk en het krijgen van een belangrijke plek in het nieuwe
regeerakkoord. Ook de 'Facebookactie' waar het gaat om administratieve last en
werkdruk heeft veel publiciteit gekregen. Als bestuur en directie van OPO Furore zijn
we hier heel blij mee. Er moet een einde komen aan de financiële achterstelling met
bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs voor zowel personeel als materieel. We kunnen
als organisatie ook zelf zeker iets doen aan de administratieve last door voor de
scholen vast te stellen wat we wel willen vastleggen en wat niet (meer) hoeft. Dat kan
niet zomaar. Hiervoor is ook een visie nodig hoe we denken over onze
kwaliteitsbewaking en hoe wij op onze eigen manier gaan aantonen dat dit in orde is.
Volgend schooljaar pakken we dit thema op!!
Voor de duidelijkheid: we ondersteunen de 'facebookactie' als bestuur en directie. Dit
hebben we via de PO-raad ook laten weten; zij ondersteunt de actie ook.
Teunis Wagenaar
14. Resterende vergaderdatum schooljaar 2016-2017
o woensdag 14 juni 2017
15.Sluiting
o Frieda sluit om 21.45 uur de vergadering

Actielijst
Notulen maken

Reageren op de notulen

Definitieve notulen naar
MR-, OV- en teamleden
Notulen op server en op
website zetten
Kruirêd-facebookpagina
opzetten

Wanneer
Binnen een week na
vergadering
Binnen een week na
toesturing
Na goedkeuring notulen
Na goedkeuring notulen

Wie
Gonnie

Allemaal
Gonnie
Gonnie

Rita (en Lineke)

Gedaan

Alle ouders indelen in
oudpapierschema
Gymleswensen 20172018 doorgeven aan
gemeentemedewerker
Overleg met Jinke en OV
over PR
Vaker en eerder foto's op
de site
Nieuwe agenda opstellen
en die ook naar de OV
sturen

Voor schooljaar 2017-2018

Eelke

Voor de volgende
vergadering op 14 juni
Constante aandacht

Froukje

Als er duidelijkheid is.

Minimaal een week voor 14
juni

Froukje

Team
Rita

Onderstaande punten sowieso op de agenda van 14 juni:
 schoolkalender (o.a. de MR-data) en schoolgids 2017-2018;
 gymrooster 2017-2018;
 Next Level 2017-2018;
 facebook;
 PR-activiteiten;
 GMR-stukken;
 acties van de bonden.
Notulen gemaakt door Gonnie.

