
MR De Getijden 

 

Agenda MR Montessori Basisschool De Getijden 
Datum 2 februari 2021 
 
Aanwezigen: Ellie, Astrid, Eva ( voorzitter) , Marjet ( notulist),  Elsa, Sabine 
 
Mededelingen: geen  
 
Notulen vorige vergadering: goedgekeurd. 
 
Acties vorig overleg: 

• Astrid en Ellie maken een enquête opzet via ‘Forms’. Wanneer: na de kerstvakantie. 

• Eva zal met Marjet afstemmen over datum volgend overleg: voorstel 2 februari.  

• Eva nodigt Sabine en Elsa uit voor dit overleg. 

• Agenda punt 17 november: Uitdragen van de visie op ouderparticipatie richting (nieuwe) ouders (Sabine). 
Volgende keer bespreken. 

 
Bespreekpunten: 

1)  Terugkoppeling vanuit GMR (Elsa) 

• Fusie L&E en VCPO 
Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de voorzitter van de GMR en  Elsa met een extern onderzoeksbureau ( 
Ruth Harmsen) op 20-1. Doel van dit gesprek was om te onderzoeken of een fusiehaalbaar gaat zijn.  Dit gesprek 
diende ter vertegenwoordiging van personeel en ouders,  
Verwachtingen vanuit GMR uitgesproken: wens open kijken naar alle mogelijkheden.  
Wens huidige bestuurstructuur behouden: korte lijnen, bottom up. Openbare identiteit behouden.  
Bedreigingen en kansen besproken 
Visie/motivatie voor fusie nog niet duidelijk. Vragen daarover gesteld  
Tijdspad: eind febr krijgt GMR conclusie van onderzoeksbureau. 
( volledig gespreksverslag ter inzage) 
 

2) Besrpeekpunten Sabine en MR. 
 

• Bepaling  taakverdeling binnen de MR gezien nieuwe samenstelling 
Eva, voorzitter. Marjet: notulist 
Wens Sabine om vooraf door de voorzitter geïnformeerd te worden.  
Plan: week vooraf kort overleg tussen Sabine en Eva 
 

• Bespreken/brainstormen  toekomstvisie: 
Behoefte van een aantal ouders bij MR-ouders terechtgekomen, onderwijsvernieuwing, andere onderwijsvorm? 
Sabine ligt toe dat ze  gesprekken heeft gevoerd om te horen wat wensen zijn en ze heeft op uitnodiging is aangesloten 
bij bijeenkomsten over Agoro onderwijs.  
Conclusie vanuit MR: huidige onderwijs structuur leidend.  Kaders: Montessori school.  Kansen om binnen deze 
onderwijs vorm te verbeteren.  
Plan: bij individuele ouders exploreren wat wensen, behoeftes zijn. ( aktie Sabine) 
Toekomstvisie als onderwerp blijvend op komende vergaderingen! 
Mogelijke onderwerpen: uitvoering montessorionderwijs?  Aantal leerlingen? Hoe zien ouders wat er goed gaat, wat 
er beter kan?  
 

3) Uitbreiden school: 
Door gemeente goedgekeurd om aan de achterkant van de school extra lokaal te plaatsen met nieuw personeelstoilet. 
rolstoelvriendelijk.  Verbinding met bestaand gebouw blijft open. Bouwheerschap ligt bij de gemeente. Tekeningen 
worden nu gemaakt, mogelijk na de zomervakantie start bouw?  Streven duurzaam gebouw, passend bij huidig 
gebouw.  
Pakket van eisen: hoe nieuw  lokaal ingevuld, welke voorzieningen?  ( bespreken in team en vervolgens wensen bij 
maken tekeningen kenbaar maken actie: Sabine en team ) 
 
       4)   Enquête n.a.v. zakelijke ouderavond. 
 



MR De Getijden 

 

15 reacties 
Conclusie: digitaal verslagen goed ontvangen.  Volgende vergadering live of teams wenselijk.  Stukken goed leesbaar! 
Tikkie goed ontvangen.  
Plan: komend jaar Teams vergadering als pilot. Daarna nieuwe enquete.  
 
 
Ingekomen stukken: 

- Gespreksverslag GMR en onderzoieksbureau  
 
 
W.v.t.t.k.: 
Sabine: volgende week scholen weer open na schoolsluiting ( corona lockdown). Deze week overleg L en E, team hoe 
dit in te vullen met de opgelegde regelingen. Daarna plan ter goedkeuring langs MR-ouders,  
 
 
Datum volgende vergadering: 16-3-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 


