
Notulen MR-vergadering OBS De Zilveren Maan  
 

Donderdag 31 maart 2022         Tijd: 20.00 uur  

Dagvoorzitter: Idris 

 

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

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

Directie: Marcel Blaauw (directeur) 

Afwezig: 
Sacha Göddeke (OG)  
 

   AGENDAPUNT  TIJD (indicatief) 

1.  Opening 20.00 uur  

2.  Notulen vorige vergadering 26/01/2021 
- Overblijfmensen in nieuwsbrief 

- Continurooster evalueren op volgende vergadering. 

Dinsdag evaluatie in teamvergadering.  

- Voedingsbeleid blijft staan (Marcel en Louis) 

- Instroom kleuters besproken, gaat niet meer mis 

- Kerst: zaken zijn uitgesproken met de OR 

- Er komt geen extra studiedag 

- Klassenindeling nog niet volledig 

- Bestedingsoverzicht: Marcel heeft deze nog niet op 

Sharepoint geplaatst, gaat dit doen (Marcel) 

- Betreffende de kosten voor de overblijf: voor de vakantie 

ouders inlichten, na de vakantie betaalverzoek. (Marcel, 

gedaan) 
- Communicatie koppelen aan voorstellen vrijwilligers (zie punt 

1, gedaan)  

- Kleuter wc’s: Is geen groot probleem 

- Morgenwijzer en spreidingsbeleid nog niet verder in 

teamvergadering besproken. In afwachting van vertraagde 

rapportage. 

- Voor NPO gelden plannen we een aparte bijeenkomst. 

Inmiddels gedaan. (20 mei) 

- Risico-inventarisatie 

- terugkoppeling directeurenoverleg. Plusklas is weer 

opgestart. Niet alle scholen staan hetzelfde in de plusklas. 

Ook financiële achtergrond onder scholen speelt hierin een 

rol. Wordt vervolgd. 

- Afscheid Elise: blijft staan (Inge en Marc gedaan) 

  

20.05 uur  

3.   Ingekomen post 

MR magazine 

20.10 uur  

4.  Mededelingen directie 
Onderwerp studiedag 9 mei ‘Onderwijs organiseren in tijden van 

lerarentekort’.  

Mocht de nood hoog worden en leraren tekort nijpend wordt zijn er 

alternatieven voorhanden.  

20.15 uur  



Welke opties zijn er? Marcel deelt deze. (Marcel) 
 

5.   Mededelingen team 
Weinig input uit het team. Andere wegen zijn logischer voor de 

leerkrachten dan via de MR 

20.20 uur  

6. Mededelingen OR/GMR 
- Terugkoppeling van meeting 30-mrt 

Gisteren heeft de OR meeting plaatsgevonden. Marcel en Idris zijn 

aanwezig geweest. OR-lid en klassenouder zijn nu gekoppeld en 

automatisch voor een basisschoolleven lang. Dit moet uit elkaar 

getrokken en geformaliseerd worden.  

OR-lidmaatschap wordt voor een periode van 3 jaar en dan 

vacant. 

Marcel maakt een enquête voor leerkrachten m.b.t. de taak en 

functie van de klassenouder. Is deze nog wel nodig met 

ouderportaal? Wat is de taak en wat zijn de privileges? 

Schoolreisjes, Sint, kerst en andere feestjes. 

Optie: Leerkracht van de oude groep bepaald wie de 

klassenouders worden in het nieuwe schooljaar.  

20.25 uur 

7. Klassenindeling 

- verdeling van de groepen in 22-23 

- formatie 

 
Komend jaar komen er 13 groepen. De gelden voor de 

taakverlichting worden ingezet voor een extra groep. Deze is door 

de leerkrachten afgestaan. Dit is unaniem en zonder medeweten 

van elkaar besloten. Hierdoor ontstaan er geen combinatiegroepen 

en komen er kleinere klassen. Indeling va de huidige groepen 3 t/m 

7 veranderen niet. Verhouding is een beetje scheef in groepen 1, 2 

en 3. Nieuw groep 3 bestaat uit 30 kinderen. We Starten met 2 

groepen 3 en na de kerst aan de hand van vollopen van de 

kleutergroepen worden deze samengevoegd.   

 

Nieuwe leerkracht is al gevonden. Waarschijnlijk is er een klein stukje 

formatie over. 

20.35 uur 

8. Komst Oekraïense kinderen 
Vanaf maandag 4 april zou een lokaal van De Zilveren Maan 

gebruikt gaan worden, maar er zijn nog te weinig vrijwilligers 

gevonden.   

Communicatie richting ouders over komst kinderen en evt. ook 

vrijwilligers met contactgegevens van de Gemeentecoördinator. 

(Marcel) 

volgende keer op de agenda. 

20.55 uur 

9. Vakantierooster 

Een studiedag gaat naar een woensdag en de vrijdag voor de 

voorjaarsvakantie.  

21.05 uur 

10. Morgenwijzer: uitstel spreidingsbeleid 
Waarom wordt het steeds uitgesteld: voor ons is het van groot 

belang dat wij het rapport krijgen. Mail naar morgenwijzer dat we 

verwachten binnen nu en 2 weken het rapport te ontvangen. (Marc 

en Marcel) 

(inmiddels opnieuw uitgesteld wegens ziekte) 

 

21.15 uur 



11. Morgenwijzer: terugtrekken ICT-gelden € 22.000 

Geld is op onduidelijke gronden teruggetrokken.  

Definitief begrotingsgesprek heeft niet plaatsgevonden. Het plan is 

wel gestuurd, maar bestuur heeft het niet gelezen. 

Team schrijft een brief/mail om dit probleem aanhangig te maken, 

Een brief met gewicht. (Marcel/team).  

Eventueel daarna juridisch kijken namens MR. Eerst Brief versturen 

namens MR naar Mark van bestuur.   

21.25 uur 

12. Status NPO gelden & uitkomsten  

Verplaatst naar een volgende meeting.   

21.35 uur   

13. Onderwerpen ter bespreking volgens jaarkalender:  
- Functioneren MR 

I.v.m. tijdgebrek wordt dit in een additionele meeting besproken. 

Wordt gecombineerd met de NPO-gelden 

21.50 uur 

14. Opstart 2-wekelijkse nieuwsbrief 

Nog niet opgestart: 2 wekelijks is de afspraak en wenslijk. Moet op 

prikbord.  

22.05 uur 

 Buitenschoolse activiteiten 
- Landbouwverkeer en scholieren 

- Techniekhuis 

Aanbod kwam binnen via Carolien van Vliet: Marcel neemt contact 

op.  

Verkeersprogramma van de gemeente: ZM is de enige school die 

daar niet aan meedoet. Kost veel tijd in groep 7. We richten ons nu 

op opbrengsten en willen toch leuke dingen laten staan.  

Idris vraagt na bij ANWB of examen verkeersveiligheid vergroot.  

Techniekhuis: dit jaar nee. In de toekomst mogelijk weer ja!  

 

Een keer in MR: wat doen we wel, wat doen we niet?  

22.10 uur 

15.  Rondvraag  
Geen vragen 

22.15 uur 

16. Evaluatie en Afsluiting  
Geen opmerkingen 

22.15 uur 

 

  



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: Louis (in afwezigheid van Sacha) 

14-jun’22  Voorzitter: Sacha  Secretaris: Louis 

Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022  

 

 

ACTIELIJST 

 Wat Wie Datu

m 

1 Officieel evaluatiemoment continurooster Allen 16nov 

2 Voedingsbeleid: Afspraak om de communicatie te 

stroomlijnen 

Marcel/Louis 16nov 

3 Delen bestedingsoverzicht fte Marcel 26jan 

4 Bertreffende de kosten voor de overblijf: Voor de 

vakantie ouders inlichten, na de vakantie betaalverzoek.  

Marcel 26jan 

5 Morgenwijzer en spreidingsbeleid: Additionele punten 

(autonomie en impact bij WIJdeVenen) van Marcel 

bespreken in teamvergadering 

Marcel 26jan 

6 Mail naar morgenwijzer dat we verwachten binnen nu en 

2 weken rapport. 

Marc/Marcel 26jan 

7 Zorgplan (ondersteuningsroute) aanpassen in jaaragenda 

naar 1x per 2 jr 

Idris 26jan 

8 Delen rapport en plan risico-inventarisatie & evaluatie 

ARBO  

Inmiddels gedaan 

Marcel 26jan 

9 communicatie richting ouders over komst kinderen en evt. 

ook vrijwilligers met contactgegevens van de 

gemeentecoördinator. 

volgende keer agenda. 

Marcel  

10 Terugtrekken ICT gelden: Team schrijft een brief/mail om 

dit probleem aanhangig te maken, Een brief met 

gewicht.  

Marcel/team 31mrt 

11 Twee wekelijkse nieuwsbrief: moet op prikbord  Marcel  

12 Idris vraagt na bij ANWB of examen verkeersveiligheid 

vergroot.  

Idris  

13 Welke buitenschoolse activiteiten doen we wel en wat 

doen we niet? 

MR  

14 Delen opties lerarentekort Marcel  

 

NIEUWSBRIEFITEMS 

 Wat Wie Datum 

1 Communicatie over (verantwoording) NPO gelden naar 

ouders 

Marcel 16nov 

 


