Jaarverslag MR Montessoribasisschool De Getijden jan 2016augustus 2016
In de medezeggenschapsraad waren vanaf januari net als voorgaande jaren twee plaatsen
voor de oudergeleding gereserveerd en twee plaatsen voor de leerkrachtgeleding. In de
bezetting daarvan, hebben da afgelopen maanden geen veranderingen plaatsgevonden.
Voor de oudergeleding namen plaats Patty Wageman en Marcel van Harten. Eerstgenoemde
als voorzitter. Voor de leerkrachtengeleding zaten in de MR Wemy Kiers en Joline Valstar.
Laatstgenoemde als secretaris. 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 de periode van januari tot augustus 2016, kwam de MR in totaal
vijf keer bijeen (13 januari, 24 februari, 6 april, 11 mei en 22 juni). De data voor het
schooljaar 2015-2016 waren aan het begin van het schooljaar vastgesteld.
Onkosten en scholing
Van het beschikbare budget is gebruik gemaakt om een abonnement op het MR-tijdschrift te
betalen. Geen van de MR leden heeft in deze periode een 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, de
vastgestelde notulen worden bij de eerstvolgende vergadering, na officiële vaststelling
daarvan, op de prikboren bij de twee entrees gehangen ter inzage.
Aandachtsvelden
Dit jaarverslag kan gezien worden als aanvulling op het vorige jaarverslag die liep van januari
2015 tot december 2015. Deze werden voorheen per kalenderjaar geschreven. Met dit
‘halfjaarverslag’ stappen we weer over naar een jaarverslag dat gelijk loopt met het
schooljaar.
In het vorige jaarverslag is de intentieverklaring beschreven, net als de taak van de
projectgroep en de daaronder draaiende werkgroepen. Deze kunnen worden gezien als
praktisch gevolg van het tekenen van de intentieverklaring. Deze manier van werken is het
afgelopen half jaar voortgezet.

Rol MR versus rol projectgroep en werkgroepen
Er is door zowel de MR als de projectgroep uitgesproken dat het goed is dat de MR geen
onderdeel uitmaakt van de projectgroep, om zo de rol als MR goed te kunnen blijven
vervullen en als onafhankelijk orgaan zijn taak kan blijven vervullen. Als MR zijn we het
afgelopen half jaar wel tegen situaties aangelopen waarbij door de projectgroep aan de rol
van de MR voorbij wordt gegaan. Onderwerpen die formeel eerst in de MR (of een
werkgroep) zouden moeten worden behandeld, zijn dat soms niet. Daarbij moet
bijvoorbeeld gedacht worden aan de projectgroep die eerder inzicht had in de begroting dan
de MR. Daarnaast is de projectgroep door publicatie van een online stuk over NL doet,
voorbij gegaan aan de PR werkgroep.
Functiebeschrijving en sollicitatieprocedure schoolleider
Door de MR is geadviseerd de schoolleider en de directeur de sollicitatieprocedures tot deze
functies te laten doorlopen ook al waren Sineke Sietsema en Sabine beiden al werkzaam in
deze functies. Beide functieprofielen zijn in de MR besproken en advies over deze profielen
is met Harm Krol gecommuniceerd. Met name inzicht in het Montessorionderwijs is
toegevoegd aan de beschrijving voor de functie schoolleider van De Getijden. Er is door de
MR geadviseerd om zowel de schoolleider de procedure te laten doorlopen zodat er later
geen onduidelijkheid kan ontstaan over hoe en waarom deze functie door Sabine is ingevuld.
De BAC heeft zich positief uitgesproken over sollicitatie van Sabine. Het sollicitatiegesprek is
door alle leden van de BAC (Patty Wageman, Wemy Kiers, Joline Valstar, Sineke Sietsema en
Harm Krol) als erg prettig ervaren. N.a.v. het gesprek is naast het uitspreken van
aandachtspunten, duidelijk vertrouwen uitgesproken in Sabine Wiersema.
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