
 

Notulen MR-vergadering OBS De Zilveren Maan  
 

Donderdag 28 januari 2021  Tijd: 20.00 uur  

Digitaal via Teams    Dagvoorzitter: Louis 

 

Aanwezig:  
Leden MR:  Louis Chatlein (OG), Sacha Göddeke (OG), Idris Mattijssen (OG, neemt vandaag 

secretarisrol over), Marc Serrarens (PG), Inge Verkleij (aspirant PG)  

Directie: Renée Thierry, directeur basisschool de Bonifacius – vervanging Marcel, Rogier Levy 

(Interimdirecteur vanaf 1 februari), Niels Bothof (directeur onderwijs en kwaliteit Morgenwijzer) 

Afwezig: 
Elise van Leeuwen (PG, secretaris), Marcel Blaauw (Directeur) – beide afwezig door ziekte. 
 

 

1. Opening, voorstel rondje + toelichting vervanging Marcel 
- Nieuwe samenstelling. iedereen stelt zich voor.  

- Inge wordt definitief lid van de Personeelsgeleding van de MR. 

- Marcel is herstellende van corona, terugkomst zal nog even duren. Renee heeft 

de maand januari bijgesprongen. Rogier zal de rol vervullen per 1-feb’21 voor 2 

dgn/week.   
 

2. Notulen vorige vergadering 18/11/2020 

- één zin zal geschrapt worden, daarmee is de notulen goedgekeurd en zal 

geplaats worden op SharePoint en de website. 
 

3. Ingekomen post* 

- Door afwezigheid Elise geen ingekomen stukken. Marc checkt hoe dit proces 

verloopt bij Elise. Marc of Inge zal dit onderdeel overnemen. 

- Per mail is de uitnodiging voor de GMR meeting binnengekomen. Idris vraagt wie 

er zal deelnemen. Geen verdere deelnemers. Idris zal Marlies en zichzelf 

aanmelden. 

 

4. Mededelingen directie 
- Wordt behandeld onder de andere punten 
 

5. Mededelingen team 

- Geen mededelingen 

 

6. Aanpak thuis onderwijs  
- Noodopvang:  

Eerste week veel kinderen in noodopvang (±60/dag). Helaas was door 

afwezigheid van Marcel de check op gegronde afwezig minimaal. Mede 

daardoor veel leerlingen in de noodopvang. Tevens zijn er deze sluiting meer 

kinderen uitgenodigd waarover zorgen waren (±20 leerlingen). Door het team is 

dit goed opgepakt. Vooral docenten van de onderbouw zijn hiervoor ingezet. Nu 

is er hulp vanuit de invalpool en kinderdagopvang. Kinderen zijn ook meer 

gespreid.  

- Bevindingen: 

o Met jonge kinderen lastiger om teams te gebruiken t.o.v. de bovenbouw.  

o Half januari heeft een inventarisatie plaatsgevonden aangaande welke 

groep welke contactmomenten heeft.  

o Zorgleerlingen worden naar school gehaald mocht dit nodig zijn.  

 



 

 

- 3 ‘extra vakantiedagen’ voor de kerstvakantie 

Deze dagen worden niet meer ingehaald. Ze zijn gebruikt om met het team voor 

te bereiden voor na de vakantie.   

- Studiedagen 5 en 8 februari 

De studiedag op 5-feb blijft staan, die van 8-feb is ingetrokken. Tijdens de meeting 

blijkt dat de communicatie hierover niet duidelijk heeft plaatsgevonden en zal 

nogmaals gecommuniceerd worden. Daarbij zal coulant worden omgegaan met 

ouders die al een vakantie/activiteit geboekt hebben. 

- Hoe om te gaan met verdere verlenging 

Het eerste programma was voor de korte termijn, daarna werd ook gekeken hoe 

het voor de langere termijn kon worden ingevuld. Nu wordt zo veel mogelijk 

gewerkt aan de stof welke gedaan moet worden. 

 

7. Personele bezetting 
- Groepsgrootte 1/2 per feb’21  

De groepen 1/2 dreigen te groot te worden. Met Morgenwijzer is overlegd wat er 

financieel mogelijk is. Er zal een fulltime leerkracht (Juf Saskia) komen welke 

ingezet zal worden om leerlingen van groep 2 voor te bereiden op groep 3. De 

kinderen blijven in de eigen klas. Groep 2 leerlingen gaan dagdelen in groepjes 

naar de nieuwe groep. Dit ontlast de kleutergroepen. Op 29-jan zal communicatie 

plaatsvinden. 

Dit probleem zal zich volgend jaar waarschijnlijk weer voordoen. Hoe dit volgend 

jaar te voorkomen en hierop vooraf te anticiperen. Er zal aan Morgenwijzer 

gevraagd worden om uitleg te delen hoe om te gaan met de nieuwe wijze van 

leerlingentellingen.  

- Vervanging voor uitval leerkracht groep 8  

Juf Winnie heeft groep 8 overgenomen. Dit zal zo blijven voor de stabiliteit van 

groep 8. Winnie werd destijds ingezet voor werkdrukverlaging, vraag is hoe hier 

mee wordt omgegaan. Het beschikbare geld voor drukvermindering kan op een 

andere manier besteed wordt (e.g. vakleerkracht).  

- Status (tijdelijke) vervanging in groep 1/2B 

Vervangen bestaat uit: 3 dgn/week juf Jennifer (invalpool), 2 dgn/week juf Adrie. 

Adrie is eigenlijk onderwijsassistent en wordt begeleid door de Intern Begeleider. 

Omdat kinderen graag na de corona teruggaan naar de ‘eigen’ juf zal dit zo 

blijven. Als duo zijn ze nu ook goed ingedraaid. Communicatie naar de ouders 

van groep 1/2B is in het verleden niet toereikend geweest.  

 

8. Informatie over spreidingsbeleid  
- Hierover is een gesprek gepland met Morgenwijzer op 1-feb a.s.  

- Gesprek zal doorgaan, echter op andere datum op verzoek van de MR-leden. 

Niels zal i.o.m. Morgenwijzer een datumprikker uitsturen.  

- Het spreidingsbeleid is een langdurig traject dat begeleid wordt door Danielle. 

- Vanuit de MR is er een informatiebehoefte. Vragen zijn o.a.: wat is het traject, het 

tijdpad, het plan, waar komt het vandaan, wat zijn de openstaande issues en de 

gevolgen. Met de vorige MR oudergeleding zijn de voors en tegens al eens 

doorgenomen. Een wijziging zal impact hebben op de schoolcultuur (grondslag). 

Wenselijk om allemaal dezelfde informatie te hebben.  

 

9. Uitkomsten onderzoek schooltijden 
- Momenteel is er een continue rooster. Voorheen was een rooster incl. lunch thuis 

de norm. Wanneer er een verandering gewenst is, is dit wellicht het moment om 

door te pakken. Enquête onder de ouders (van alle drie de scholen) is gehouden. 

Peiling onder personeel is ook uitgevoerd. Personeel is minder enthousiast dan de 

ouders. Notitie: vraag hoe bruikbaar de resultaten zijn aangezien de enquête erg 



 

sturend was. Hoe verder met deze informatie richting beleid/besluit ‘post-

corona’? Momenteel nog te weinig informatie. Niels bespreekt dit met Danielle.  

- Zorgpunten zijn: 

• Bekostiging, willen/zullen ouders betalen en hoe kan anders de lunchpauze 

bekostigd worden bij een continurooster 

• Check bij de andere scholen. Niet wenselijk wanneer er verschillende tijden 

gehanteerd worden (o.a. voor de BSO locaties). Contact met de buurscholen 

zal door Niels besproken worden met Danielle. 

• In geval van ‘rooster incl. thuis lunchen’ is de TSO nog een zorg. Deze werd 

door KDV Polderpret verzorgd. Echter de ouders welke in dienst waren voor de 

TSO zijn nu niet meer werkzaam. Advies is om gesprek aan te gaan met 

Henriëtte van Polderpret.  

- Uitgangspunt blijft de situatie van voor corona (thuis lunchen). Dit schooljaar zal 

het continurooster nog voortgezet worden.  

 

10. Mededelingen OR/GMR  
- OR: meeting van januari waarbij de MR een update zou geven is geannuleerd. 

- GMR: Marlies de Geus is officieel lid geworden van de GMR namens DZM. 

- 25-jan’21 heeft de oudergeleding een MR training gevolgd welke georganiseerd 

werd door Morgenwijzer. 

 

11. Rondvraag 
- Vraag of de MR het jaarplan en budget kan ontvangen. Deze zal gedeeld 

worden door Rogier. 

- Hoe wordt omgegaan met de rapporten? Er is een werkgroep die zich over de 

rapporten buigt. Er zal gekeken worden hoe hiermee omgegaan zal worden. Bij 

andere scholen worden de rapporten ook op andere manieren aangepakt.  

- Hoe om te gaan met de CITO toets? Dit hangt nog even. 

- Voorgesprek met Rogier zal voor de volgende keer gedaan worden. Initiatief bij 

Louis.  

- Verzoek vanuit Marc om de volgende keer nogmaals invulling voorzitterschap en 

secretaris te agenderen.   

 

12. Evaluatie en Afsluiting 
- Fijne en prettige vergadering. 

- Renee wordt bedankt voor haar maand als interim directeur en het regelen van 

de extra kleutergroep. 

- Complimenten voor het team. 
 

Actielijst  

WIE  WAT  
Check proces ingekomen post Marc 

Aanmelden GMR meeting Idris 

Opnieuw communiceren over studiedagen Renee 

Communicatie naar groep 1/2  Renee 

Delen informatie over nieuwe wijze leerling 

telling 

Niels 

Uitzetten datumprikker voor gesprek met 

Morgenwijzer 

Niels 

Rooster: check bij andere 2 buurscholen Danielle via Niels 

Rooster: check aanpak richting beleid/besluit Danielle via Niels 

Rooster: check met Polderpret voor TSO Rogier 

Jaarplan en budget delen Rogier 

Inplannen voorgesprek Louis 

Rolverdeling op agenda Marc 



 

 
 

Vergaderdata 2020-2021:  

Dinsdag 30 maart 2021 (voorzitter Idris, secretaris Sacha) 

Woensdag 16 juni 2021 (voorzitter Sacha, secretaris Louis) 

Zomervakantie 17 juli t/m 29 augustus 2021  


