
Verslag MR-vergadering OBS De Zilveren Maan   
  

Dinsdag 14 juni 2022         Tijd: 20.00 uur   

Dagvoorzitter: Louis  

  

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

Marc Serrarens (PG), Inge Verkleij (PG) 

Directie: Marcel Blaauw (directeur)  

Afwezig:  
Sacha Göddeke (OG), Madelon Droogh (PG)  
  

    AGENDAPUNT   TIJD (indicatief)  

1.   Opening  20.00 uur   

2.   Notulen vorige vergadering 26/01/2021  
Nummering aanpassen, daarna goedgekeurd. Actie: Louis 
Inmiddels gedaan door Idris 

• Incl. actiepunten (zie overzicht in tabel onderaan agenda)   

20.05 uur   

3.    Ingekomen post  
- Eindrapport RI&E 

Gaat over welbevinden van mensen en over veiligheid van het 

gebouw. Staat inmiddels op Sharepoint. Belasting is hoog (bij meer 

scholen zo), samenwerking goed, contact ouders goed. Over hele 

lijn positief 

- Proces werving directeur  

Volgt later in het verslag  

20.30 uur   

4.   Mededelingen directie  
Geen mededelingen 

20.35 uur   

5.    Mededelingen team  
Geen punten 

20.40 uur   

6.  Mededelingen OR/GMR 
OR: voorstel tot loskoppelen klassenouder en zitting in de OR. Er is 

een beleidsstuk opgesteld. Actie: Marcel zal dit stuk delen. Docenten 

willen graag een klassenouder.  

 

Marcel heeft teruggekoppeld dat de huidige OR meegenomen 

moet worden voordat het plan doorgevoerd kan worden.  

Planning om voor 1-1-2023 het nieuwe beleid te starten.  

 

Contact met Angela en Cindy over aanpak is gepland op 29-jun. 

Idris zal proberen hierbij aan te sluiten.  

20.45 uur  

7.  Aanstellen nieuwe directeur 
Vanuit Zilveren Maan komende week aangeven wie er zitting zal 

nemen in het aannameteam: IB / MR-docent / MR-ouder. Deadline 

hiervoor is 16-jun. Vervolgens zal afstemming plaatsvinden over 

datum om een afspraak te plannen met als thema wie wat gaat 

vragen. 

 

Nog onduidelijk of MT-lid aanwezig dient te zijn. Actie: Marc checkt 

dit bij Rozemarijn.  

 

Data: speeddates 1 juli 2022 / eerste gespreksronde 5 juli 2022 van 

17:00 tot 21:00 uur / tweede ronde 7 juli 2022 vanaf 15:00 uur / 

arbeidsvoorwaardengesprek 8 juli 2022. 

21.00 uur  



8.  Schoolgids                                                  vaststellen 
Er wordt geen schoolbeleid aangepast. 

Er is een standaard Morgenwijzer template. Schoolgids komt 

waarschijnlijk 1e week na de vakantie.  

 

Check op schoolgids is nodig. MR-ouders willen deze ook checken 

voordat het geplaatst wordt op de website.  

 

Systeem werkt niet handig. Morgenwijzer ziet dat het niet werkt. 

Volgend jaar aandacht aan besteden. 

21.30 uur  

9.  Formatieplan                                             vaststellen 
Er wordt ook afscheid genomen van Ellen van groep 1/2b. Ellen 

wordt vervangen door Mirthe. Mirthe is zij-instromer en komt van een 

andere Morgenwijzerschool.  

 

Situatie Floor is waarschijnlijk 15-jun bekend. Bas zal Floor dan 

opvolgen als invaller. 

 

Communicatie is niet handig gegaan, verdient niet de 

schoonheidsprijs. In vervolg MR betrekken.  

21.35 uur    

10.  Uitslag Cito groep 8                                   informeren 
Cito uitslag 536,9 (uitslag ligt tussen 500 en 550). 

Dit is 2.1 punt boven het gemiddelde. 

Op zowel lezen, taal en rekenen zit de ZM op het streefniveau boven 

het landelijk gemiddelde.  

 

Voor volgend jaar weer een nieuw doel stellen. De nieuwe groep 8 

zal minder scoren. De score van dit jaar gaan we volgend jaar niet 

halen.  

 

Door de hele school heen wordt goed gescoord per klas in 

vergelijking met de scores voor dezelfde klas hiervoor.  

21.40 uur  

11.  Vergaderdata volgend schooljaar 
Wisselend op di, wo en do.  

Aantal vergaderingen: 5. Actie: Louis maakt voorstel. 

21.45 uur  

12.   Rondvraag   
- Louis: onduidelijkheid over een kindje dat na de vakantie op 

school komt. Gezin weet nog niet in welke klas ze komt. Hoe 

wordt hier de communicatie over gedaan? 

- Klacht over uitstroomniveau kind. Ouders vinden dat school, 

Morgenwijzer en beoordelingscommissie verkeerd 

beoordeeld hebben. Loopt nog tussen ouders en 

Morgenwijzer.  

- Louis: Positie Sacha. Is een tijdelijke vervanger mogelijk? 

Actie: Idris neemt contact op met Sacha over deze 

mogelijkheid.  

21.50 uur  

13.  Evaluatie en Afsluiting   21.55 uur  
  

  



Vergaderdata 2021-2022:   
23-sep’21 Voorzitter: Idris  Secretaris: Sacha  
16-nov’21 Voorzitter: Sacha  Secretaris: Louis  
26-jan’21  Voorzitter: Louis  Secretaris: Idris  
31-mrt’22 Voorzitter: Idris  Secretaris: Louis  
14-jun’22  Voorzitter: Louis  Secretaris: Idris 
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022   

 

actielijst 
  
  

 Wat Wie 

1 Officieel evaluatiemoment continurooster Allen 

2 Voedingsbeleid: Afspraak om de communicatie te 

stroomlijnen 
Afspraak wordt gemaakt 

Marcel/Louis 

3 Delen bestedingsoverzicht fte 
Wordt gedeeld 

Marcel 

4 Betreffende de kosten voor de overblijf: Voor de 

vakantie ouders inlichten, na de vakantie 

betaalverzoek.  
Is afgerond, tikkie moet nog worden uitgestuurd.  

Let op in bewoording 

Marcel 

5 Morgenwijzer en spreidingsbeleid: Additionele punten 

(autonomie en impact bij WIJdeVenen) van Marcel 

bespreken in teamvergadering 
Is besproken door Marc en Marcel. Team heeft op dit moment 

geen uitgesproken mening. Consequenties zijn niet goed in te 

schatten door de docenten.  

Marcel 

6 Mail naar morgenwijzer dat we verwachten binnen nu 

en 2 weken rapport.  
Is gestuurd. Per 14-jun nog geen reactie ontvangen. Er wordt nu 

al een half jaar gewacht. Voor Morgenwijzer heeft het geen 

urgentie.  

Marc/Marcel 

7 Zorgplan (ondersteuningsroute) aanpassen in 

jaaragenda naar 1x per 2 jr 
Is gedaan 

Idris 

8 Delen rapport en plan risico-inventarisatie & evaluatie 

ARBO  
Inmiddels gedaan 

Marcel 

9 communicatie richting ouders over komst Oekraïense 

kinderen en evt. ook vrijwilligers met contactgegevens 

van de gemeentecoördinator. 

volgende keer agenda. 
Er komen vooralsnog geen Oekraïense kinderen bij ons op school. 

Reden: de groep kinderen is relatief klein en ze passen in 1 klas. 

De leerkracht wordt ondersteund door Oekraïense moeders.   

Marcel 

10 Terugtrekken ICT gelden: Team schrijft een brief/mail 

om dit probleem aanhangig te maken, Een brief met 

gewicht. Ap Marcel/team 

Marcel/team 



Nog niet gedaan. In oktober start de nieuwe cyclus voor 

begroting. Morgenwijzer wil onderwijskundige onderbouwing 

waarom bepaalde ICT nodig is. Door Morgenwijzer is een 

procedure opgesteld, hier wordt momenteel aan gewerkt. Voor 

komend jaar wordt het geld niet verstrekt. Nu werken aan het 

verkrijgen van het budget voor het jaar erop. Haico heeft 

enquête onder documenten uitgezet en financiële zijde van 

verhaal bekeken (hoe reëel is het). Doel: zo goed mogelijk 

onderbouwen zodat Morgenwijzer er niet meer onderuit kan.  

 

Bedrag is schriftelijk beloofd in 4-jaarsplanning. Echter is later het 

bedrag anders ingeregeld. In het schoolplan staat het niet 

expliciet vermeld.  

 

Acties: 

- Marcel maakt korte puntsgewijze samenvatting.  

- Marcel checkt bij Rogier welke andere scholen er ook last 

van hebben.  

- Idris zorgt dat het naar de GMR toe gaat om daar te 

bespreken.   

11 Twee wekelijkse nieuwsbrief 
Is inmiddels ingesteld 

Marcel 

12 Idris vraagt na bij ANWB of examen verkeersveiligheid 

vergroot.  

Idris 

13 Welke buitenschoolse activiteiten doen we wel en wat 

doen we niet? 
Overzicht is er. Delen binnen de MR 

Inge en Marc 

14 Delen opties lerarentekort 
Er zijn 2 opties vanuit Morgenwijzer: 

- 4-daagse werkweek 

- Andere manier van onderwijs organiseren 

4-daagse werkweek werd niet als positief ervaren, hoe ga je de 

5e dag invullen met vrijwilligers elke week? Hier heeft het team 

naar gekeken. Input is nog niet verwerkt. Er is wel een andere 

optie uit het team die ook interessant zou kunnen zijn. Voor de 

vakantie moet input naar Morgenwijzer. Bij sommige scholen is 

nood zeer hoog, bij Zilveren Maan is dit nog niet het geval.   

Marcel 

15. Delen beleidsstuk OR Marcel (14-jun) 

16. Check bij Rozemarijn of MT-lid aanwezig is  
Inmiddels gedaan 

Marc (14-jun) 

17. Voor publicatie schoolgids door MR-ouders laten 

checken 

Marcel (14-jun) / 

MR-ouders 

18. Voorstel vergaderdata volgend jaar Louis (14-jun) 

19. Contact opnemen met Sacha over tijdelijke invulling Idris (14-jun) 

20. Acties m.b.t. terugtrekken ICT gelden door 

Morgenwijzer: 
- korte puntsgewijze samenvatting maken.  

- checkt bij Rogier welke andere scholen er ook last van 

hebben.    

Marcel (14-jun) 

21. Acties m.b.t. terugtrekken ICT gelden door 

Morgenwijzer: 

- Na acties Marcel zorgen dat de informatie naar de GMR 

gestuurd wordt incl. toelichting.   

Idris (14-jun) 



NIEUWSBRIEFITEMS  

  Wat  Wie  Datum  

1 Aanpassing docenten volgend jaar 2022-2023 Marcel 14-jun 

  
 


