Verslag overleg MR dinsdag 25 juni, 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, Jinke Stoker (oudergeleding), Akke Hansma (ouder)
1. Opening
Annalys opent de vergadering.
2. Ingekomen stukken
Info MR
Annalys en Jinke krijgen van Rita het tijdschrift ‘Info MR’.
GMR
De notulen van de GMR zijn niet beschikbaar. Jinke vraagt of de notulen openbaar horen te zijn.
Dat horen ze wel te zijn volgens Pieter. Rita geeft aan dat zij de notulen van de GMR alleen intern
kan benaderen. Annalys neemt contact op met Opo om dit verder te onderzoeken.
3. Rondvraag
App Parro
Josina heeft dit inmiddels geregeld. Ouders krijgen volgend schooljaar een eigen inlogcode.
4. Mededelingen
Personeelsgeleding
Pascalle en Jannie komen de personeelsgeleding van de MR versterken na de zomervakantie. Rita
verlaat de MR, zij gaat met vervroegd pensioen.
5. Reglementen MR
Bekrachtiging
De nieuwe reglementen van de MR zijn gezamenlijk vastgesteld, nadat ze voor onze school op
maat gemaakt zijn. De reglementen worden na de zomervakantie ondertekend door alle leden van
de MR.
MR-budget
In de reglementen wordt gesproken over een budget voor de MR. Jinke is hier verbaasd over. De
OV betaalt namelijk altijd de onkosten van de MR, bijvoorbeeld een bloemetje als iemand vertrekt.
Heeft de MR een eigen budget? Volgens Pieter heeft de MR inderdaad een eigen budget, al is dat
wel een klein budget. Pieter geeft aan dat deze vraag het beste voorgelegd kan worden aan Opo
Furore. Annalys gaat hier navraag naar doen.
6. Personeel
Sollicitatiecommissie
Annalys heeft samen met Jan Jacob Veenstra de vertegenwoordiging van de ouders gedaan in de
sollicitatiecommissie voor een nieuwe directeur. De keuze was echter beperkt, omdat er maar één
interne kandidaat was.
Brief Bas van Loo aan de ouders
Het is ons opgevallen dat de brief vrij kort was, terwijl de input van ouders groot was. Een iets
uitgebreidere brief met een bedankje naar de betrokken ouders was mooi geweest.
Terugkoppeling naar ouders
Er komt een terugkoppeling naar de ouders.

Kennismaking
De MR wil graag binnenkort kennismaken met Durk Meijer.
Juf Alie
Juf Alie haar aanstelling van 28 uur per week is voor een jaar verlengd.
7. Schoolgids
Schoolkalender
Pieter stelt voor de schoolkalender voortaan digitaal op te stellen. Het scheelt veel printwerk en het
kost daarnaast veel tijd om de kalenders in elkaar te zetten. Als de schoolkalender digitaal is, kan
deze in de loop van het jaar ook nog aangepast worden. De MR gaat akkoord met een digitale
schoolkalender.
Schoolplan
Het schoolplan loopt van 2015 tot en met 2019, deze blijft dus bestaan.
Schoolgids
De schoolgids wordt op dit moment aangepast en verbeterd. Pieter werkt hieraan in overleg met de
nieuwe directeur Durk Meijer. De definitieve versie wordt eerst voorgelegd aan de MR.
8. Plan van aanpak
Methode onderbouw
Groep 1 en 2 gaat werken met de methode Kleuterplein. Kirsten heeft hier reeds ervaring mee. Er
is gekozen tussen 2 methodes: Kleuterplein en Schatkist. Deze zijn beide geprobeerd, er is
vervolgens gekozen voor Kleuterplein.
Nieuwe methode voortgezet technisch lezen
Er zijn 2 methodes getest, Flits en Estafette. Er is gekozen voor de methode Flits. Dit is een
ondersteunende methode.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Op It Kruirêd wordt op dit moment gewerkt met Rots en Water. Hier is echter geen docent meer
voor aanwezig. De Rots en Water-training is niet officieel erkend door het Ministerie van Onderwijs.
Er wordt daarom overwogen om over te stappen op een andere, wel erkende, methode voor SEO.
Digitaal portfolio
Het is nog toekomstmuziek, maar het doel is om hier naartoe te werken. Kinderen kunnen zelf
zaken toevoegen aan het eigen portfolio, zoals werkstukken en foto’s. Ook leerkrachten kunnen
hier gegevens in zetten, bijvoorbeeld toetsresultaten. Ouders kunnen het portfolio bekijken door
middel van een inlogcode.
Rapport onderbouw
Het is op dit moment regel in de onderbouw dat groep 1 geen rapport krijgt. Dat je groep 1 nog
niet wilt beoordelen met scores is prima, maar je zou het rapport ook in de vorm van een kort
stukje tekst en een leuke tekening of foto van de kinderen kunnen doen. Iets dat ze mee kunnen
nemen naar huis en kunnen laten zien. Pieter neemt het idee mee naar het team, hij geeft aan dat
het dit schooljaar waarschijnlijk niet meer slaagt.
9. Frysk
Aan het beleid van het Frysk is volgens de leerkrachten niks gewijzigd. In de onderbouw was altijd
een ‘Fryske dei’, dan was de kring en dergelijke in het Frysk. Misschien is het een idee om dat weer
in te voeren?
10. W.v.t.t.k. / sluiting
Personeel bevoegd bewegingsonderwijs
Jannie en Pascalle zijn beide bevoegd.

11. Sluiting
Annalys sluit de vergadering om 21:54 uur.
Volgende vergadering MR:
Volgend schooljaar, de data zijn nog niet bekend.

