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Notulen MR Montessori Basisschool De Getijden 
Datum 16 maart 2021 
 
Aanwezigen: Astrid (vervangend notulist), Ellie, Marjet, Sabine,  Eva (voorzitter) 
Afwezig:  (Elsa vanuit GMR) 
 
Opening: Eva zit voor en opent de vergadering. 
 
 
Agenda:  

• GMR, ontwikkelingen fusie L&E - VCPO / bestuursformatie-plan? 

- Elsa is ziek en kan niet aanschuiven om over de GMR te vertellen. Elsa heeft gevraagd of wij alle stukken 
willen hebben. We vragen haar om de stukken door te sturen, maar wel met een prioritering welke stukken 
belangrijk zijn om door te lezen. 

- Wij vragen Elsa of het nodig is om ons op korte termijn bij te praten, dan kunnen we eventueel een extra MR 
moment inplannen (kort). Voorbeeld is de school in Rasquert die nu van openbaar bestuur toch naar het 
christelijk bestuur zal gaan. 

• Stand van zaken verbouwing de Getijden 

- Sabine heeft de plattegrond toegestuurd, deze bekijken we nog eens. Sabine licht toe wat eventuele 
mogelijkheden van het lokaal kunnen zijn. De gemeente bouwt dit, als school- en schoolbestuur kunnen we 
nadenken over de inrichting. De gemeente kiest de aannemer: bouwbedrijf de Ridder. Plan is om na de 
bouwvak te starten met de voorbereidingen en tussen zomer en kerst alles inclusief inrichting klaar te 
hebben. Gemeente schakelt  een architect in die een 3-d tekening kan maken van de binnenruimte. 

- Eventueel intern nog iets wisselen? OB ook bij de middenruimte in de buurt? Om over na te denken. 

- Het muurtje (in de middenruimte) is nog wel een ‘dingetje’. Vooralsnog lijkt het ons in de weg te staan. 
Wordt vervolgd. 

- Is het plan begroot? Heeft Sabine nog niet gezien, volgende week een vervolggesprek. Dan zal ze er naar 
vragen.  

- Misschien nog eens kijken naar een subsidieverstrekker zodat je op termijn meer kunt. Verduurzaming van 
scholen d.m.v. subsidies.  

- Er zijn opties besproken om de hele school te vernieuwen. Met behulp van de NAM krijgen we het niet en de 
gemeente heeft geen geld hiervoor. Er komt wel een nieuw integraal huisvestingsplan bij de gemeente, goed 
om dit in de gaten te houden.  

- Onze school kan veel doen in een gebied van krimp.  Daarom zou nieuwbouw wel mooi zijn. Zou het nog goed 
zijn om met een kleine delegatie naar de gemeente te gaan om hierover te sparren, voor in de toekomst. 
Taak voor de MR? 

• Buitenruimte (klussen/tuingroep/IVN pakket)  

- Sabine heeft morgen gesprek met de werkgroep om een plan te maken om voor de zomer alle grote klussen 
klaar te hebben. Je mag met maximaal 4 personen tegelijk. Tuingroep is weer begonnen vandaag. Er zijn 
wilgentakken voor hutten. Ook zijn er houtsnippers bezorgd.  

- IVN pakket ‘gewonnen’. Tiny forest, voor 3 of 6 vierkante meter boompjes, struikjes. En een zadenpakket 
komt eraan. 

• Verkenning peutergroep onderdeel van De Getijden 
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- Aris heeft overleg met besturen ‘waddenkind’ en ‘kind h’ (peuterspeelzaalwerk voormalig gemeente 
Eemsmond) over mogelijkheden. Joke zou graag onder ons bestuur willen vallen. In het verleden was het 
bestuur er niet ‘happig’ op (verschillende geldstromen etc.). In Kloosterburen hebben ze dit wel rond, Sabine 
gaat met directie daar in gesprek.  

• Formatieplan Getijden 

- Sabine neemt ons mee in het formatieplan. De extra gelden (vanwege corona achterstanden) zijn er nog niet 
in verwerkt, omdat we niet weten hoeveel geld er komt. 

 
Mededelingen:  

• Veel nieuwe gezinnen die in Pieterburen willen gaan wonen. De klassen zijn al heel groot. Voor kinderen die in 
het dorp komen wonen, proberen we plek te creëren. Voor tussentijdse ‘overstappers’ lukt het niet altijd om 
een plekje te vinden (groepsgrootte en mate van zorg tellen dan ook mee). 

 
Notulen vorige vergadering:  
Goedgekeurd.  
 
 
Acties:  
 

• Elsa vragen of er een extra MR moment ingepland moet worden om de stand van zaken i.v.m. fusie tussen 
besturen te bespreken (Astrid) 

• Bij Elsa aangeven dat we alle stukken vanuit de GMR willen ontvangen, maar wel met prioritering (Astrid). 

• Contact met gemeente over huisvestingsplan? Via Pauline Brakels  (beleidsmedewerker onderwijs)navragen 
bij wie we dan moeten zijn. 

• Stukje in nieuwsbrief over het parkeren (Sabine) 

• Verkeerswerkgroep activeren (Sabine/Eva?) 
 
 
Datum volgende vergadering:  

• Dinsdag 20 april 20.00 uur 
 
 
Rondvraag:  

• Parkeren:  Krijgen nieuwe ouders te horen waar de gewenste parkeerplek is? Alle ouders weten in principe 
van de grote parkeerplaats. Verkeersouders zouden ook kijken naar de oversteekplaats. Doordat kinderen nu 
veelal snel afgezet worden, wordt er weer veel langs school gereden i.p.v. parkeren op de parkeerplaats. 
Sabine schrijft weer eens een stukje in de nieuwsbrief. 

 
Volgende vergadering: 

• GMR, ontwikkelingen fusie L&E - VCPO / bestuursformatie-plan? 

• Formatieplan (vervolg) 

• Huisvesting? 

 
 
 
 
 


