Jaarverslag MR Montessori Basisschool De Getijden
september 2016 -augustus 2017
In de medezeggenschapsraad waren het afgelopen schooljaar net als voorgaande jaren twee
plaatsen voor de oudergeleding gereserveerd en twee plaatsen voor de leerkrachtgeleding.
In de bezetting daarvan, evenals vorig schooljaar, 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. Joline is in de periode van 14 november 2016 tot 1 april 2017
met zwangerschapsverlof geweest. Het secretariaat is op dat moment tijdelijk overgenomen
door Patty Wageman. Marcel heeft de rol als voorzitter in deze periode op zich genomen.
Het bevoegd gezag wordt momenteel vertegenwoordigd door Joke Ettes.
Vergaderlocatie
De MR-vergaderingen van De Getijden vonden steeds plaats op school. Zoveel mogelijk werd
in de week voorafgaand aan de GMR op de woensdagmiddag vergaderd. In de periode
september 2016 tot augustus 2017, kwam de MR in totaal vier keer bijeen (26 oktober, 18
januari, 1 maart, 11 mei en 22 juni). De vergaderdata 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 wordt telkens op de website geplaatst. Daar
was ook een overzicht te vinden van de vergaderdata van de MR. Vastgestelde notulen
werden op het prikbord op school gehangen.
Aandachtsvelden
Dit is het eerste jaarverslag dat naar aanleiding van het afgelopen schooljaar wordt
geschreven in plaats van per kalenderjaar, zoals eerder gebeurde.
Begroting
De MR heeft kennisgenomen van de begroting 2016-2017 en heeft daarbij de volgende
opmerkingen geplaatst:
- dat de MR bij de volgende begrotingsronde graag meer uitleg bij de posten wil ontvangen,
om hiermee overbodige vragen en werk te voorkomen. (Een van de belangrijke opmerkingen
voor de komende begroting is dat de MR graag de fusiegelden apart vermeld wil zien en de
besteding daarvan.)
- dat de MR inzage vraagt in de Dotatie voorziening onderhoud en dan met name het plan
dat eronder ligt. Dit alles om de begroting van 2017-2018 goed te kunnen beoordelen. De
MR constateert namelijk dat de ouderparticipatie op het gebied van tuin en gebouw leidt tot

vermindering van kosten op dit gebied, maar kan vervolgens niet nagaan waaraan het
‘overgebleven budget of bespaarde kosten’ te vinden zijn op de algemene begroting. Graag
zou de MR een motivering willen zien waaraan de besparing dan wel wordt besteed.
Schooljaarplan
De MR heeft kennis genomen van het schooljaarplan. Bij deze documenten is het fijn als de
schoolleider een toelichting kan geven. Inmiddels is er een nieuwe opzet die voor (o.a. een
MR) beter leesbaar is.
Projectgroep en werkgroepen
Het werken met de projectgroep en de daaronder draaiende werkgroepen is het afgelopen
half jaar voortgezet. Door ouders en leerkrachten wordt een erg prettige sfeer ervaren. In en
om de school wordt een hoop werk verzet door participerende ouders. Er is in de
kerstperiode een fijne kerstviering tot stand gekomen in samenwerking met de ouders. Ook
lezen, tuinieren, aankleding van de school en muziek kan rekenen op veel ondersteuning van
ouders. Daarnaast heeft de school afgelopen zomer dubbel glas gekregen, staan er
zonnepanelen op het dak en is er veel veranderd in de tuin.
Er is een subsidie door de NAM toegekend, waardoor met name de buitenomgeving van de
school kan worden aangepakt.
De MR heeft daarnaast voorgesteld om te onderzoeken of participatiemedewerkers vanuit
de gemeente een rol kunnen vervullen op de school. Ze zouden bijvoorbeeld kunnen
assisteren binnen de werkgroepen en daarmee ouders werk uit handen kunnen nemen.
MR en GMR
Sander Aikema neemt plaats in de GMR. Er is nauw contact tussen de MR en Sander. We
houden elkaar over en weer goed op de hoogte. Er staat standaard een punt GMR op de
agenda die Sander al dan niet mondeling toelicht.
Tevredenheidsonderzoek
Er heeft een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden, waarbij de MR is gevraagd om input
en aanvulling. De input vanuit de MR heeft lang op zich laten wachten. Het was de MR in
eerste instantie niet helemaal duidelijk wat precies de status was van deze vragenlijst. De lijst was
erg lang en punten toevoegen zou nog langer maken. De MR heeft gevraagd om een toelichting

van Sabine Wiersema wat met het tevredenheidsonderzoek wordt gedaan. Het onderzoek
had achteraf beter wat later plaats kunnen vinden, gezien de school zich nu in een
transitieperiode bevindt. De MR heeft dit tevredenheidsonderzoek uiteindelijk ter
kennisgeving aangenomen.
Toetsingscriteria
De MR maakt zich zorgen om de criteria zoals ze zijn afgesproken in de intentieverklaring.
Deze zijn niet ‘SMART’ genoeg opgesteld.

Aris Fickweiler heeft een stuurgroep in het leven geroepen die zich bezig gaat houden met
het opstellen/verbeteren van criteria, maar ook met de vraag wat het doel is van de criteria.
Van de drie kleine scholen (te Pieterburen, Garnwerd en Adorp) zal een afvaardiging
plaatsnemen in de stuurgroep, bestaande uit een ouder, een leerkracht en de schoolleider.
Afgelopen stuurgroepvergadering hebben namens onze school Sander Aikema, Wemy Kiers
en Joke Ettes deze vergadering bijgewoond. Het verdient niet de voorkeur dat de MR
plaatsneemt in deze stuurgroep, omdat de MR zijn onafhankelijke rol wil behouden. De MR
wil als orgaan kunnen blijven toetsen wat er uit deze stuurgroep komt.
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