
                                               
 

  

 
Medezeggenschapsraad (MR) 
Montessorischool de Cilinder en daltonschool Liereland  
 

Wie zijn we… 
 
Namens de ouders hebben zitting in de MR: 
 Richard Meegdes de Cilinder (VZ) 
 Alies Rasban-van Os Liereland 
 Ilona Tijssen Liereland 
 Marlous Visser de Cilinder 
 Stefan de Witte Liereland 
 

Onze MR… 
 
De Cilinder en Liereland hebben al sinds jaren samen een MR. De meeste punten 
die besproken worden gaan beide scholen aan, maar af en toe worden punten per 
school besproken. In de MR hebben ouders en personeelsleden van beide scholen 
zitting. 
De MR vergadert ca. 6 keer per jaar, maar soms zijn er situaties of veranderingen 
in het beleid, die het nodig maken dat we vaker samen komen. Daarnaast is er 
sinds dit schooljaar gestart met vaste MR-werkgroepen. Deze werkgroepen komen 
ook zo’n 6 keer per jaar samen (indien nodig). 
De MR bespreekt verschillende zaken die bij ons onderwijs horen. Soms gaan die 
alleen de eigen scholen aan, maar vaak ook het hele openbaar onderwijs in Alk-
maar. Dan worden stukken voorgelegd, die tijdens de vergadering besproken wor-
den. Soms wordt door het bestuur aan de MR om instemming gevraagd en anders 
om advies. 
 

Wat doen we… 
 
Hieronder volgen verschillende onderwerpen die met vaste regelmaat in de MR be-
sproken worden: 
• De organisatie van de medezeggenschap; 
• Het onderwijskundig beleid (bijv. doelstellingen, lesroosters, het schoolplan, het 

zorgplan); 
• Organisatiebeleid (bijv. aanstelling en ontslag van de schoolleiding, activiteiten 

buiten onderwijstijd, organisatie van de school, overdracht/ fusie, de vakantiere-
geling en het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid); 

• Personeelsbeleid (bijv. aanstellings- en ontslagbeleid, cao-afspraken, formatie, 
ouder- leerling beleid, buitenschoolse opvang, schoolgids, toelating en verwijde-
ring, voorzieningen voor de leerlingen en de ouderbijdrage); 

• Financieel- en huisvestingsbeleid (bijv. de hoofdpunten van het financieel meer-
jarig beleid, nieuwbouw/ belangrijke verbouw, onderhoud van de school en 
sponsoring). 

 



                                               
 

  

Maar wij hebben het natuurlijk ook over dingen die vooral voor onze eigen scholen 
van belang zijn, zoals het IKC, de groepsverdeling en de invoering van het continu-
rooster. 
 
Afgelopen jaar hebben wij veel tijd hebben besteed aan de invoering van het conti-
nurooster, de invulling van vacatures voor IB-ers & leerkrachten en het neerzetten 
van een slagvaardige MR.  
Voor dit jaar zetten we met name in op Ouderparticipatie. Daarnaast gaan we door 
met het professionaliseren van de MR en streven we naar meer transparantie en 
betere communicatie tussen ouders en school voor beide locaties. Ook volgen we 
nauwlettend de veranderingen als gevolg van het continurooster en monitoren we 
de leerling prestaties ivm de gewijzigde groepenindeling.  
En, als alles gaat zoals verwacht, zullen daar in de loop van het schooljaar vast 
nog een paar zaken bij komen! 
 

Tot slot… 
 
Tot slot willen we nog iets verder ingaan op de ouderparticipatie.  
Als MR zijn we veel bezig met, zoals eerder al genoemd, beleid gerelateerde zaken. 
Veel ouders, en laten we het maar gewoon zeggen, vinden dat wel prima dat wij 
dat doen. Dat wil niet zeggen dat we jullie niet nodig hebben. Jullie kritische gelui-
den, goede ideeën en gemeende complimenten – eigenlijk alle feedback over de 
organisatie en aansturing van de school – willen wij horen! De MR is jullie link naar 
het schoolbeleid. 
 

 

 


