
Notulen MR-vergadering OBS De Zilveren Maan  
 

Woensdag 26 januari 2022         Tijd: 19.30 uur via TEAMS 

Dagvoorzitter: Louis 

 

Aanwezig:  
Leden MR:  Louis Chatlein (OG, vandaag voorzitter), Idris Mattijssen (OG, vandaag notulist), 

Marc Serrarens (PG), Inge Verkleij (PG), Madelon Droogh (PG) 

Directie: Marcel Blaauw (directeur) 

Afwezig: 
Sacha Göddeke (OG)  
 

   AGENDAPUNT  

1.  Opening 

Madelon sluit aan bij de MR vanuit de docentengeleding. Madelon kan eventueel 

vervangen worden door Marjolein wanneer Madelon niet kan.  

2.  Notulen vorige vergadering 16/11/2021 
- Incl. actiepunten (zie overzicht in tabel onderaan agenda) 

Zie onderaan de pagina. 

3.   Ingekomen post 

Geen post in de MR-mailbox. 

Fysieke mailbox is niet gecheckt. 

4.  Mededelingen directie 

- onderwijs anders inrichten (vanwege leerkrachtentekort) 
Leerkrachtentekort is chronisch. Morgenwijzer geeft aan dat hier structureel iets mee 

gedaan moet worden. Er wordt gezocht naar een andere organisatievorm. Om dit in te 

regelen en type model uit te kiezen is 1,5 jaar uitgetrokken. Elke school mag kiezen uit 

een model. Gelukkig valt het tekort bij DZM mee, zeker in vergelijking met andere 

scholen. Echter ondanks voldoende leerkrachten is het mogelijk dat DZM docenten 

ingezet kunnen worden bij de andere Morgenwijzer scholen. In Alphen zijn ze bezig 

kleinere scholen samen te voegen. <300 leerlingen wordt beschouwd als ongezond, een 

grotere school kan meer opvangen. Ook het ZM-team moet de komende 1,5 jaar een 

keuze maken in het gewenste model. De varianten zijn op andere scholen al succesvol 

ingericht.  

5.   Mededelingen team 
Geen mededelingen 

6. Mededelingen OR/GMR 
- ouderbijdrage omhoog  

De bijdrage wordt verhoogd van €27.50 naar €35. De laatste 10 jaar is de bijdrage gelijk 

gebleven terwijl alles duurder wordt. De brief zal binnenkort uitgaan. Wens om voortaan 

de brief aan de start van het schooljaar (direct na de zomervakantie) uit te sturen. 

- afwezigheid Sacha 

Sacha is vanwege ziekte de komende periode afwezig. 

7. Evaluatie Kerst 

Marcel is aanwezig geweest bij de werkgroep Kerst. Communicatie is heel rommelig 

gegaan. Het is uitgesproken. Het product was uiteindelijk ook prima. Binnen de 

groepsapp van de OR blijkt het ook snel geëscaleerd te zijn. 



Vanuit de OG van de MR is bemiddeling geweest. Hoe kunnen we dit in de toekomst 

voorkomen?  

ACTIE: Marcel zal hierover nog met de voorzitter van de OR contact opnemen.  

8. Communicatie naar ouders 

Afspraak is om minimaal 1x per 2wkn een bericht te sturen vanuit de docent naar de 

ouders. Door ouders worden verschillen gezien tussen klassen. Dit hoeft niet erg te zijn. 

Als ouders is het fijn om informatie te ontvangen over activiteiten waar men mee bezig is 

in de klas, welke sfeer er is, etc. Dit is zeker van belang nu ouders niet meer de school in 

mogen.  

9. Extra studiedag 

Morgenwijzer wilde in januari al een extra studiedag inplannen. Onderwerpen: 

‘onderwijs anders organiseren’ en ‘verzuim’. Nog onduidelijk wanneer deze studiedag 

precies gepland zal worden. Vanuit de MR is deze extra studiedag niet gewenst. Marcel 

heeft bij de Morgenwijzer al aangegeven dat een extra dag problematisch kan zijn bij 

DZM. In geval van een probleem zal de directie van Morgenwijzer in gesprek gaan met 

de MR.  

De opmerking wordt gemaakt dat het onderwerp van de originele studiedag ook 

anders was, nl. ‘Hoe om te gaan met Corona’. Dit is achteraf door Marcel niet goed 

toegelicht.  

Vorige keer was de noodzaak bij DZM minder groot, hoe zit dat nu? Omdat docenten 

uitgewisseld kunnen worden geldt het probleem voor alle scholen.  

Zomaar een extra studiedag inplannen is om de volgende redenen bezwaarlijk: (1) Er is 

al zo veel uitgevallen. (2) Ook leuke dingen vallen uit om de opbrengst te verhogen, 

dan is een extra studiedag niet te verkopen. (3) Is de noodzaak van dit topic echt 

belangrijker dan onderwijs aan de kinderen? 

Actie: Marcel zal aangeven bij Morgenwijzer dat DZM niet achter de extra studiedag 

staat.  

10. Klassenindeling 

- verdeling van de groepen in 22-23 

- formatie 

Volgend schooljaar komen er 12 groepen. Het leerlingenaantal loopt nu iets terug, 

wanneer de nieuwbouw gereed is over 2 jaar zal het weer aantrekken. Volgend jaar 

komen we op 305 kinderen. Voorstel klassenindeling is naar de docenten gegaan. 

Wanneer er een keuze is gemaakt zal deze gedeeld worden met de MR. Hiermee wordt 

niet gewacht tot de volgende vergadering (actie Marcel). 

 

Klasindeling is idealiter voor de voorjaarsvakantie gereed. Optie is om te starten met 2 

kleine groepen 3 en rond kerst/januari 1 grotere groep 3 te maken en een extra groep 

1/2 te creëren. Ook wordt gekeken of werken met een aparte groep 1 en een groep 2 

een optie is. Dit onderwerp komt volgende keer op de agenda: verdeling van de 

groepen en de formatie die daarbij hoort. (actie Louis) 

 

Besteding van het meeste geld ligt al vast (ondersteuning, directeur, docenten, 

werkdrukverlichting, gymleerkrachten, etc.). Er blijft nog klein beetje over; 0.4fte kan nog 

ingedeeld worden. Actie: Marcel deelt inzicht in fte.  

Dit jaar zal een ander proces worden gelopen: de school krijgt een pot geld dat zelf 

ingedeeld kan worden. Dit zou meer ruimte moeten geven, echter het bedrag is 

gebaseerd op een gemiddelde personeelslast. DZM heeft meer kosten i.v.m. oudere 

leerkrachten. Marcel gaat hierover in gesprek met Morgenwijzer.  



11. Evaluatie continurooster incl. pauze (n.a.v. vorig overleg)  
- afspraken 

Het rooster is een uitdaging om in te delen voor de docenten om de lunch te 

begeleiden. Het rooster staat vast, echter draait met inzet van studenten op 2 dagen. 

Hierbij is er een afhankelijkheid van welke studenten er zijn en of ze ingezet kunnen 

worden. Wanneer een leerkracht er niet is (ziekte) dan valt er een gat. Rooster blijft 

fragiel, wisselend en blijft zoeken. 

  

De 2 dames worden in gezet en Dennis van buurtsport. Notitie van Marcel: dit 

roosterprobleem zou niet bij de MR besproken moeten worden, maar moet door de 

school zelf worden opgelost. Marcel pakt dit op met de docenten.  

 

De laatste tijd is het een paar keer voorgekomen dat docenten geen pauze hebben 

gehad. Dit is niet wenselijk.  

 

- bijdrage overblijfvrijwilligers 
De 2 overblijfvrijwilligers worden momenteel betaald vanuit DZM. De vraag is of dit via 

de ouders zou kunnen. De kosten bedragen €3600/jaar. Dit betekent €12-€15 per kind 

per jaar. De MR staat hier niet negatief tegenover. Voorkeur is om het op te nemen in de 

ouderbijdrage en niet apart te innen. Eventueel deze kosten in stappen opnemen in de 

komende jaren. Actie: Marcel bespreekt dit met de OR.  

12. Bijdrage schoonmaak toiletten 

Er zijn klachten gekomen (uit de OR) dat de wc’s bij de kleuters niet schoon zijn. De wc’s 

worden ‘s avonds schoongemaakt. Voorheen werd dit ook ‘s middags gedaan door 

vrijwillige ouders.  

De OR wil het niet meer de ouders vragen. Daarnaast is er geen geld om dit een extra 

keer professioneel te laten doen. De vraag vanuit de OR is of we de ouders kunnen 

vragen te betalen. De MR staat hier negatief tegenover.  

Vraag is of het daadwerkelijk smerig is? Actie: Marcel doet deze check bij de 

kleuterleerkrachten. Daarnaast wordt nogmaals aan de kinderen uitgelegd hoe zij zich 

dienen te gedragen op de wc 

13. Vakantierooster 

Het rooster is in het startstadium. Deze dient gereed te zijn voor de voorjaarsvakantie. 

Vakanties liggen vast. Er blijven 5 studiedagen over. Studiedagen worden weer verdeeld 

over de dagen. Er komt weer een lang weekend in februari, rest van de dagen worden 

zo veel mogelijk aan een vakantie gekoppeld. 

14. Evaluatie gesprek met morgenwijzer over spreidingsbeleid 
Er is nog niets beslist. Gevoel is wel dat er weinig invloed is. Soms lijkt het of het doel al 

bepaald is. Op zich een prettig gesprek met ruimte voor vragen. Komt erop neer dat ze 

van het plan afzien. De keuzevrijheid is er straks niet meer. Het blijft jammer dat wij als 

school daar het meeste last van hebben.  

 

Een openbare school zullen we zeker blijven (gemeente zal het niet accepteren dat dit 

verandert). 

  

Docentgeleding neigt naar blijven bij Morgenwijzer. Vraag is of we er dan een punt van 

moeten maken.  

 

Echter Morgenwijzer hanteert een beleid dat niet altijd aansluit. Vanuit directie was er 

wel graag een overstap gewenst naar WijdeVenen. Bij WijdeVenen is de impact van het 

directeurenoverleg groter. Scholen bij WijdeVenen hebben meer autonomie. Dit 

onderwerp zal besproken worden in de teamvergadering. (actie Marcel)  



 

Stappenplan:  

1. Additionele punten van Marcel bespreken in teamvergadering  
2. Beoordelen of we over willen 
3. Wachten op uitslag Morgenwijzer 
4. Eventueel juridisch aanvechten 

15. Status NPO gelden & uitkomsten  
Begroting is gedeeld. Rogier is minder beschikbaar dan gepland. Madelon vult dit gat. 

Er zijn stukken gemaakt over hoe leerlingen gevolgd dienen te worden. Protocol is 

gemaakt. Dit zal gedeeld worden in een extra meeting. Actie Idris: extra meeting 

inplannen. Er wordt gekeken hoe hulp aan kinderen vormgegeven kan worden. Doel: 

prestaties verbeteren. Ook middengroep verder omhooghalen. Haal eruit wat erin zit. 

Idris stuurt dataprikker uit.   

16. Onderwerpen ter bespreking volgens jaarkalender:  
- Zorgplan (?) heet tegenwoordig ondersteuningsroute 

Dit hoeft niet elk jaar op de agenda. Wordt om het jaar op de jaarkalender gezet (actie 

Idris: aanpassen in jaaragenda) 

- Risico inventarisatie & evaluatie ARBO 

Van de 312 risico’s zijn er 298 goed. Meeste punten gaan over werkdruk van de 

leerkracht. Er komt een plan, maar eigenlijk wordt overal al aan gewerkt. Beoordeling 

gedaan in nov. Rapport in dec. Plan zal gedeeld worden (actie: Marcel) 

17. Klachten 
- Plusklas  

De plusklas gaat momenteel niet door. Dit is een klas van 3 scholen tezamen. Door 

corona wordt momenteel niet gemixt. In volgende periode kan het wellicht wel weer 

opstarten. Volgende week is er een gesprek met de andere 2 directeuren. Wordt er wel 

nagedacht om een alternatief voor deze groep te bedenken? Digitaal is gebleken dat 

het niet werkt. Actie: Marcel koppelt uitkomst directeurenoverleg over plusklas terug aan 

MR 

- Wisseling leerkrachten groep 4b 

Klacht blijkt niet volledig terecht. Groep 4b heeft idd meerdere docenten gehad omdat 

invallers maar een bepaalde tijd mogen blijven. Er is een half jaar een vast invaller 

geweest. Yvonne staat als extra leerkracht in de klas. Een extra leerkracht heeft geen 

enkele klas. School is gebonden aan regels. Terugkeren van docent is als school lastig te 

organiseren. Ouders zijn op tijd ingelicht dat docent weg zou gaan, echter vooraf weten 

we niet hoelang een inzet duurt.  

- Protocol start kleuters  

Er is een afsprakenlijstje over wat er gedaan moet worden. Indien er klachten zijn over 

de start bij de kleuters dan dient een ouder eigenlijk eerst naar de leerkracht te gaan. 

Klachten eerst bij leerkracht, dan naar Marcel, dan naar de MR.  

18.  Rondvraag  
Afscheid Elise stond nog open. Actie: Inge en Marc denken hierover naar. 

19. Evaluatie en Afsluiting  
Geen opmerkingen 

 

  



Vergaderdata 2020-2021:  
23-sep’21 Voorzitter: Idris  Secretaris: Sacha 

16-nov’21 Voorzitter: Sacha  Secretaris: Louis 

26-jan’22  Voorzitter: Louis  Secretaris: Idris 

31-mrt’22 Voorzitter: Idris  Secretaris: Sacha 

14-jun’22  Voorzitter: Sacha  Secretaris: Louis 

Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022  

 

 

ACTIELIJST 

 Wat Wie Datum 

1 MR team compleet maken 

Gereed  

Marcel 16nov 

2 Vrijdag 10 december MR contact via whatsapp over de 

uitkomst van de extra studiedag in januari 

Vervalt 

Marcel 16nov 

3 Aanwezigheid bij studiedag 22-11 doorgeven 

Gereed.  

Niet meer gebeurt i.v.m. volle agenda van studiedag. 

Wellicht in de toekomst 

Idris/Sacha 16nov 

4 Rondje langs de collega’s voor de MR-vergadering of er 

punten/vragen zijn 

Gereed. Dit voor elke meeting standaard uitvoeren 

Mail is gestuurd aan leerkrachten. 2 reacties zijn hierop 

gekomen.  

Alma: veel collega’s hebben moeite met het 

continurooster. Het rooster functioneert, maar is 

kwetsbaar. Bij ziekte/afwezigheid  

Marc 16nov 

5 Frequentie nieuwsbrief verhogen - overleg met Haico of 

dit voor hem mogelijk is 

Gereed 

Er zijn veel nieuwsbrieven uit gegaan mede i.v.m. sluiting 

scholen. Wens om in de toekomst ook meer schoolzaken 

te delen i.p.v. coronazaken. 2-wekelijkse nieuwsbrief gaat 

opgestart worden.  

Marcel 16nov 

6 Communicatie over (verantwoording) NPO gelden naar 

ouders 

Gereed 

Marcel 16nov 

7 Communicatie naar ouders over hoe het continurooster 

verloopt 

Gereed 

Marcel 16nov 

8 Overblijfvrijwilligers in nieuwsbrief 

Moet nog gedaan worden 

Marcel 16nov 

9 Notulen terugkijken betreft afspraken definitieve 

implementatie en evaluatie van het continurooster 

Gereed 

7-jul afspraken: duur onbepaalde tijd en minstens 5 jaar. 

Evaluatie wel nodig maar niet met als doel om het terug 

te draaien.  

Louis 16nov 

10 Officieel evaluatiemoment continurooster 

Staat nog open 

Allen 16nov 

11 Voedingsbeleid: Afspraak om de communicatie te 

stroomlijnen 

Staat nog open 

Marcel/Louis 16nov 

12 Spreidingsbeleid: contact Rozemarijn betreffende ons 

standpunt en evt. maken afspraak 

Gereed 

Idris 16nov 



Meeting heeft plaatsgevonden 

13 Check: niet nakomen opvolging problematiek bij nieuwe 

kleuters 

Door wisseling leerkrachten verkeerd gegaan. Heikel punt 

blijft dat docenten tijdig contact opnemen. Komt aan 

bod tijdens komende studiedagen. Actie Marcel 

Marcel 16nov 

14 Opnemen contact met voorzitter OR i.v.m. voorkomen 

escalatie (voorbeeld Kerst) 

Marcel 26jan 

15 Marcel zal aangeven bij Morgenwijzer dat DZM niet 

achter de extra studiedag staat 

Marcel 26jan 

16 Delen docentenkeuze klassenindelingvoorstel. Hiermee 

niet wachten tot de volgende vergadering. 

Marcel 26jan 

17 Delen bestedingsoverzicht fte Marcel 26jan 

18 Klassenindeling en de formatie die daarbij hoort op 

agenda 

Louis 26jan 

19 Bespreken om de kosten voor de overblijfvrijwilligers van 

€12-15 per kind per jaar op te nemen in de ouderbijdrage 

Marcel 26jan 

20 Kleuterwc’s:  

- Check bij kleuterleerkrachten of de wc’s 

daadwerkelijk smerig zijn.  
- Nogmaals aan de kinderen laten uitleggen hoe zij 

zich dienen te gedragen op de 

Marcel 26jan 

21 Morgenwijzer en spreidingsbeleid: Additionele punten 

(autonomie en impact bij WIJdeVenen) van Marcel 

bespreken in teamvergadering 

Marcel 26jan 

22 Extra meeting inplannen om NPO uitkomsten te bespreken Idris 26jan 

23 Zorgplan (ondersteuningsroute) aanpassen in jaaragenda 

naar 1x per 2 jr 
Idris 26jan 

24 Delen rapport en plan risico inventarisatie & evaluatie 

ARBO 

Marcel 26jan 

25 Terugkoppeling uitkomst directeurenoverleg over plusklas 

aan MR 

Marcel 26jan 

26 Afscheid Elise regelen Marc & Inge 26jan 

 

 

 


