Verslag overleg MR dinsdag 21 mei, 20:00 uur
Voorzitter: Annalys Zijlstra
Secretaris: Jinke Stoker
Contactpersoon Passend onderwijs en GMR: Rita van de Meulen
Interim directeur en adviseur MR: Pieter Oosterhof
Aanwezig: Pieter Oosterhof (interim-directeur, adviseur MR), Rita van der Meulen
(personeelsgeleding), Annalys Zijlstra en Jinke Stoker (oudergeleding)
1. Opening
Annalys opent de vergadering.
2. Ingekomen stukken
GMR:
-

De GMR is druk bezig met integrale kindcentra.
Zoeken nog steeds naar nieuwe leden onder het personeel.
ARBO dienst vervangen

Ingekomen stuk Romke de Vries is besproken. Pieter komt hier op terug bij Romke.
3. Rondvraag
App Parro
Punt wordt ingebracht bij OV. Deze app is erg gewenst door de leerkrachten. Er zit echter wel een
prijskaartje aan. Het is de vraag of de OV een bijdrage wil doen voor deze app. Josina is hier
momenteel mee bezig. Rita vraagt Josina naar de stand van zaken.
4. Mededelingen
Zie volgende agendapunten.
5. Reglementen MR
De nieuwe reglementen van de MR worden gezamenlijk vastgesteld, nadat ze voor onze school op
maat gemaakt zijn.
6. Vakantierooster
Het vakantierooster voor volgend jaar wordt goedgekeurd door alle leden.
7. Personeel
De formatie voor volgend schooljaar wordt door Pieter deze week bekend gemaakt onder de
ouders.
8. Koningsspelen
In de vergadering van directeuren van Trynwâlden is dit besproken. Er is unaniem besloten
volgend jaar wel mee te doen. In 2020 zijn de Koningsspelen op vrijdag 17 april. De invulling wordt
later bekeken in overleg met de OV. Janny is de contactpersoon met betrekking tot de
Koningsspelen.
9. Identiteit/profilering It Kruirêd
Vaststellen wat de identiteit van It Kruirêd wordt. Hier is afgelopen maandag tijdens de
planningsdag over gesproken met alle leerkrachten.
Er zijn
-

3 pijlers gekozen voor de intentieverklaring:
Betrokkenheid
Samenhang
Competentie

Dit zijn de pijlers van EGO, waar ook de nieuwe medewerkers die volgend jaar op It Kruirêd komen
werken achter staan. Zij waren afgelopen maandag ook aanwezig bij de planningsdag.
De intentieverklaring wordt door Rita naar de leden van de MR gemaild. Na eventuele
verbeteringen wordt deze naar alle ouders gemaild.
Betrokkenheid ouders
Annalys vraagt of ouders hier ook bij betrokken worden. De betrokkenheid wordt als een
belangrijke pijler gezien, laat de ouders dan ook meedenken. Worden ouders hierover
geïnformeerd? Annalys geeft aan dat de ouders niet moeten worden vergeten hierin. De directie en
personeelsgeleding staan hier meteen achter, betrokkenheid is een van de pijlers van onze school.
10. W.v.t.t.k. / sluiting
Handdoeken toiletten
Pieter is met de leerlingen om tafel geweest, zij kwamen met het idee om papieren handdoekjes in
de klas te leggen. Als je naar de wc gaat neem je een doekje mee. Zo wordt voorkomen dat er
grote hoeveelheden tegelijk gebruikt worden. Pieter gaat dit idee proberen in de klassen samen
met de leerlingen. Dit wordt in de komende nieuwsbrief vermeld.
Nieuws vandaag betreffende uitslagen toetsen groep 8
In de krant stond vandaag het nieuws dat de uitslagen van de Iep-toets bij sommige leerlingen in
het land veel te hoog was. De resultaten van It Kruirêd waren gelukkig wel juist vastgesteld. De
scores van groep 8 en de gemiddelden die eerder door Pieter doorgegeven zijn, zijn dus correct.
Toevoeging vorig MR-verslag Annelys
Scores op de toetsen: hoe nu verder?
Trialooggesprekken: ervaringen ouders. Interne afspraken moeten misschien duidelijker,
de verschillen waren groot.
Uitslag inspectie: acties komende tijd, wat voelen ouders?, waarbij kunnen ouders concreet
helpen?
Communicatie: inhoud nieuwsbrieven, het taalgebruik is soms zwak.
Sluiting
Annalys sluit de vergadering om 21:54 uur.
Volgende vergadering MR:
Dinsdag 25 juni, 20:00 uur

