
 

 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad OBS De Zilveren Maan 2019-2020. 

 
De MR bestond schooljaar 2019-2020 uit twee ouders (OG) en drie leerkrachten (PG) 

- Hans Disch (OG, voorzitter) 
- Barbara van Koert (OG) 
- Elise van Leeuwen (PG, secretaris) 
- William Bastiaan (PG, GMR-lid) 
- Marc Serrarens (PG) 

 
De MR heeft vijf keer vergaderd (ongeveer elke acht weken). Deze vergaderingen zijn 
openbaar en de notulen worden op de website geplaatst. Indien mensen de vergadering 
willen toehoren kunnen ze zich melden bij de secretaris van de MR via mail: 
mr.zilverenmaan@morgenwijzer.nl  
 
De voorzitter van de MR houdt contact met de voorzitter van de OR, om zodoende elkaar te 
informeren. 
 
De MR heeft zich ook dit jaar veel beziggehouden met het nieuw ontstane bestuur: 
Morgenwijzer. Voor de MR is het van belang te waken over de voor- en nadelen die de 
recente fusie heeft voor onze school. De MR wil graag de vinger aan de pols houden bij de 
statuten die de nieuwe besturen maken. Zoals al in eerdere jaren is aangegeven is er een 
mogelijkheid dat we van bestuur zullen veranderen. Morgenwijzer en WijdeVenen willen één 
bestuur voor het “stedelijk”gebied (=gemeente Alphen aan den Rijn) en één bestuur voor 
het “landelijk” gebied. In dat laatste gebied staat ook De Zilveren Maan. Dat zou een 
overstap naar het bestuur van WijdeVenen betekenen. De MR kijkt naar de voor- en nadelen 
van een dergelijke overstap. 
 
De MR heeft in het afgelopen schooljaar een jaarplanning en een reglement vastgesteld. 
Daarnaast is er informatie gegeven over het vakantierooster en de formatie van schooljaar 
2020-2021. Deze documenten zijn terug te vinden op de website van school.  
 
Ook bij de MR heeft het Corona-virus voor ontregeling gezorgd; vergaderingen werden 
afgezegd en later online gehouden. In de laatste vergaderingen is vooral gesproken over de 
gevolgen voor het onderwijs, het schoolrooster en voor de leerkrachten die de sluiting (later 
gedeeltelijke opening) van de scholen hebben gehad. De MR heeft directie en team het 
mandaat gegeven zaken, zoals een continurooster inzetten, te regelen zolang de Corona-
maatregelen gelden. 
 
Tot blijdschap van de MR hadden zich zes gegadigden gemeld om lid te worden van de 
oudergeleding. Na verkiezingen zijn er drie nieuwe leden gekozen voor de MR. Aan het eind 
van het schooljaar is afscheid genomen van Barbara van Koert en Hans Disch als leden van 
de oudergeleding en William Bastiaan als lid van de personeelsgeleding en van de GMR. De 
MR is nog wel op zoek naar meerdere leden vanuit het personeel. 
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De MR voor het komende schooljaar bestaat uit: 

- Louis Chatlein (OG) 
- Idris Mattijssen (OG) 
- Sacha Göddeke (OG) 
- Elise van Leeuwen (PG, secretaris) 
- Marc Serrarens (PG) 
- Vacant (PG) 

 
Eventuele vragen over bovenstaande informatie kunt u schriftelijk stellen aan de secretaris 
van de MR op het eerdergenoemde e-mailadres. 


