
 

 
 
 
 

Jaarverslag MR Montessoribasisschool De Getijden 2014- december 
2015 
 
In de medezeggenschapsraad waren in het schooljaar 2014 – 2015 twee plaatsen voor de 
oudergeleding  gereserveerd en twee plaatsen voor de leerkrachtgeleding. Daarin heeft in 
januari 2015 een wisseling plaatsgevonden. Erwin van Iwaarden is als voorzitter van de MR 
opgevolgd door Patty Wageman, Egge-Jan Hommes is opgevolgd door Marcel van Harten.  
Voor de leerkrachtengeleding zaten in de MR Wemy Kiers en Joline Valstar. Laatstgenoemde 
als secretaris. De Mr heeft tot aan vandaag, januari 2016, dezelfde bezetting. Het bevoegd 
gezag wordt vertegenwoordigd door Sineke. 
 
Vergaderlocatie 
De MR-vergaderingen van De Getijden vonden steeds plaats op school. Zoveel mogelijk 
wordt in de week voorafgaand aan de GMR op de woensdagmiddag op de eigen locatie in 
Pieterburen vergaderd. In het voorgaande schooljaar, vanaf januari 2015 kwam de MR in 
totaal zes keer bijeen. Drie keer in de tweede helft van het schooljaar 2014-2015 en tot nu 
toe drie keer in het schooljaar 2015-2016. De data voor het schooljaar 2015-2016 zijn aan 
het begin van het schooljaar vastgesteld.  
 
Onkosten en scholing 
In het schooljaar 2014-2015 en in het huidige schooljaar tot nu toe is van het beschikbare 
budget gebruik gemaakt om een abonnement op het MR-tijdschrift te betalen. Daarnaast 
heeft een van de MR-leden een MR-cursus gevolgd. 
 
Communicatie 
De agenda van de eerstkomende vergadering hangt op het prikbord bij de ingang van de 
school. Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt de agenda op de website geplaatst, evenals 
de vastgestelde notulen. Het afgelopen jaar heeft de MR een informatiebrief meegestuurd 
met de nieuwsbrief ‘Even bijpraten’ om de ouders te informeren over de voortgang van het 
voortbestaan van de school 
 
Aandachtsvelden 
Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen als datamuur, schooljaarplan, margedagen, 
etc. stond in het schooljaar 2015-2016 opnieuw de toekomst van De Getijden centraal. 
Daarin valt te spreken van een omslag. Waar eerder werd aangestuurd door L&E op een 
sluiting van de school, is nu door L&E, in samenwerking met het team, de MR en de 
steungroep, een intentieverklaring ondertekend. Alle partijen hebben in deze 
intentieverklaring uitgesproken het Montessori-onderwijs in Pieterburen de komende jaren 
verder te willen ontwikkelen in een structuur waarbij de burgerparticipatie voor de 
exploitatie van het gebouw en ondersteuning op andere vlakken in relatie tot het onderwijs 
een grotere rol krijgt. Doel is te onderzoeken of de school na 2018 als Montessori-school kan 



blijven voortbestaan in Pieterburen. Om dit onderzoek in goede banen te leiden is er een 
projectgroep opgericht waarbinnen verschillende werkgroepen zijn geformeerd. 
 
Daarnaast is het continurooster ingevoerd. Het continurooster zal worden geëvalueerd voor 
de meivakantie 2016. In de MR vergadering is daarbij aandacht besteed aan het feit of er 
behoefte is aan naschoolse opvang. Hoewel hiervoor wel animo is, bleek er nog geen 
urgentie te zijn om dit verder te ontwikkelen. 
 
Door sluiting van de school in Den Andel zijn er leerlinen overgestapt naar Pieterburen. De 
MR spreekt momenteel over manieren om ‘oude’ en ‘nieuwe’ ouders/leerlingen meer met 
elkaar in contact te brengen. De MR verwacht dat de projectgroep en de daaronder vallende 
werkgroepen hierin een grote rol kunnen en zullen gaan spelen.     
 
De toekomst van De Getijden 
Binnen de projectgroep zijn drie werkgroepen samengesteld: de werkgroep gebouw, de 
werkgroep PR en de werkgroep onderwijs en ondersteuning. Vanuit het team neemt Sabine 
Wiersema plaats in de werkgroep onderwijs en ondersteuning. Wemy Kiers neemt plaats in 
de werkgroep PR. Vanuit iedere werkgroep neemt iemand plaats in de projectgroep. Deze 
projectgroep wordt voorgezeten door Janny Reitsma, die is aangesteld door L&E. Harm Krol 
(bestuurder L&E) is aanwezig bij de bijeenkomsten van de projectgroep. 
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