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Samenstelling MR Witmarsum per november 2019:
Oudergeleding
Lisette de Jong
Ylva Bruinsma (aftredend)
Jan Willem Wagenaar

Personeelsgeleding
Ingrid Kram
Ingrid van der Molen (aftredend)
Stijntje Bokma

Voorstel om Tineke Kroon te benoemen als nieuw lid
Het afgelopen jaar heeft de MR zich gericht op de volgende zaken:
•

•

•

•

•

Formatie
De MR zich ingezet om het lesgeven in vier groepen te continueren. Dit werkt positief voor de kwaliteit van het
onderwijs; de groepen worden niet te groot en te divers qua samenstelling. Dit blijkt elk jaar weer een hot item waar
we ons heel graag voor inzetten.
Continurooster
In het schooljaar 2018-2019 is het continurooster ingevoerd. Enige tijd na invoering is het nieuwe continurooster
geëvalueerd met de ouders en de leerkrachten. Naar aanleiding hiervan is het continurooster na de zomervakantie
op enkele punten (eindtijd van 14:00 naar 14:05. en de kleuters op woensdag van 11:30 naar 12:05) aangepast. Het
is de indruk van de MR dat het nieuwe continurooster in het algemeen positief wordt ervaren.
Samenwerking buurschool
De samenwerkingsinitiatieven tussen de schoolteams van De Utskoat en De Bonkelder zijn, waar mogelijk,
voortgezet. Dit blijft ook onze aandacht hebben; we streven naar een ‘Dorpsschool’ in de toekomst. Hiervoor zetten
wij in op contact en samenwerkingen met de buurschool.
OT Noord
Tot voor de zomervakantie was het onderwijsteam van de Utskoat binnen Gearhing onderdeel van onderwijsteam 3
(OT3), samen met it Leech in Pingjum. Het gezamenlijke MR stond bekend als ‘onderwijsteam medezeggenschap’
OMR. In de loop van het schooljaar zijn plannen gemaakt voor een groter onderwijsteam van 12 scholen, i.e. OT
Noord. Hierover zijn de ouders geinformeerd en in het nieuwe jaar is OT Noord van start gegaan. De MR is
betrokken geweest bij de totstandkoming van OT Noord en de MR herkent zeker positieve elementen uit dit plan,
als het behoud van basisonderwijs op het platteland en kennisdeling/netwerken binnen de onderwijsteams. De MR
heeft ook zijn zorgen geuit over het ‘besturen op afstand’ en de tijdslijn mbt invoering van OT Noord. Deze zorgen
zijn in goed overleg met de directeuren besproken.
Het onderwijsteam zoals wij het kenden is niet meer aan de orde. We gaan over naar OT-noord, dit bestaat uit
meedere onderwijsteams. Wij zijn als MR meegenomen in de plannen en ontwikkelingen en zijn gevraagd naar onze
meningen en input.
Benoeming directeur
Bertus Rietman heeft ontslag ingediend en is daardoor niet meer directeur van onze school. In de ogen van de MR
heeft Gearhing voorzitter Alex Peltekian de MR gevraagd toestemming te geven om Arnold Oosterdijk te benoemen
als nieuwe directeur van De Utskoat. Dit proces is nog gaande. Ondertussen hebben Arnold en de MR een goed,
eerste gesprek gehad.
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OMR-vergaderingen (Onderwijsteam Medezeggenschapsraad)
Tijdens de OMR-vergaderingen komen de MR-en van het onderwijsteam bij elkaar. Hier worden vaak organisatiestukken
besproken, zoals: begroting, schoolgids, schoolplan, vakantieregelingen, toetsresultaten en ICT. Op verzoek is de directeur
van het onderwijsteam bij deze vergaderingen aanwezig. Door de vorming van OT Noord zal er ook een verandering plaats
gaan vinden in de OMR. De Gearhing is zoekende hoe de OMR vorm te gaan geven, aangezien er nu meerdere
onderwijsteams bijelkaar gekomen zijn. Dit zal in de loop van dit schooljaar zijn (waarschijnlijk) definitieve vorm aannemen.

GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)
Stijntje Bokma zit namens onze school in de GMR. In de GMR worden bovenschoolse zaken besproken. Het gaat dus om
onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van de Gearhing. Volgend jaar zal zij hier
aftreden.
MR De Utskoat Witmarsum
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