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      Nieuwkoop, 18 januari 2023 

 

MR Jaarverslag 2021-2022 De Zilveren Maan  
 

Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van De Zilveren Maan. Dit jaar heeft 
het jaarverslag even op zich laten wachten. Ondanks dat we al in 2023 zijn gaat dit jaarverslag over het 
schooljaar 2021-2022. Wij schrijven dit verslag omdat we het belangrijk vinden dat u weet wat de MR 
gedurende het jaar doet en wat de onderwerpen zijn waar we mee bezig zijn geweest.  
 
De MR heeft in het schooljaar 2021-2022 een nieuw MR lid erbij gekregen, Madelon Droogh is de 
derde leerkracht die de MR komt versterken en daarmee is de docentgeleding van de MR weer 
volledig. Helaas is Sacha door ziekte uitgevallen, wel is ze nog deel van de oudergeleding, maar neemt 
niet meer actief deel. In het begin van het schooljaar is Marcel gelukkig weer teruggekeerd na zijn 
afwezigheid door COVID. Rogier blijft ook nog aan om te helpen waar nodig. 
 
Er is dit jaar 5 keer regulier vergaderd, de notulen zijn openbaar en zijn op de website van school terug 

te vinden, zie: https://www.obsdezilverenmaan.nl/medezeggenschapsraad. Daarnaast zijn er dit jaar 

extra vergaderingen en contactmomenten geweest met betrekking tot het spreidingsbeleid met 

Morgenwijzer, het afscheid van Marcel en de daarbij horende sollicitaties, zaken die spelen rondom de 

OR en de NPO uitgaven. Hieronder leest u over elk van deze onderwerpen meer.    

 

Een aantal onderwerpen komen elk jaar terug op de agenda van de MR. Dit zijn: 

• Vaststellen van het vakantierooster en de studiedagen 
Ook dit jaar hebben we de studiedagen weer zo logisch mogelijk ingepland. Dit betekent dat ze 
zo veel mogelijk voor of achter vakanties of vrije dagen zijn gepland of als lang weekend.  

• Budget 
Het budget is aan de MR voorgelegd en akkoord bevonden 

• Klassenindeling en verdeling van de docenten over de groepen 
In het schooljaar 2022-2023 zullen er 13 groepen gemaakt worden. Eigenlijk is het 
leerlingenaantal maar hoog genoeg voor 12 groepen. De gelden die bestemd zijn voor de 
taakverlichting worden in gezet voor een extra groep. Deze is door de leerkrachten afgestaan. 
Indeling van de huidige groepen 3 t/m 7 veranderen niet. De verhouding is wel wat scheef in 
de groepen 1, 2 en 3. De nieuw groep 3 bestaat uit 30 kinderen en er zal gestart worden met 2 
groepen 3. 

 

Verder waren belangrijke thema’s in dit schooljaar:  

• Corona 
In het schooljaar 2021-2022 hebben we nog last gehad van Corona. Zo werd door de regering  
besloten om de kerstvakantie eerder te laten beginnen wat effect had op bijvoorbeeld de  
kerstviering en het kerstdiner op school. Verder is er door de MR en de schoolleiding 
gesproken hoe om te gaan met de regels binnen de school toen de 1,5 meter losgelaten werd. 
Een van de zaken die goed beviel tijdens Corona was de rust bij aanvang van de dag doordat  
er geen ouders mee de school in kwamen. Samen met de MR is gekozen dit te behouden en  
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alleen in de week na elke vakantie een brengmoment te introduceren. Daarnaast zijn ouders  
natuurlijk altijd welkom na schooltijd.   

• Continurooster   
Vorig jaar is het continurooster daadwerkelijk ingevoerd. Dit jaar hebben we geregeld 
gesproken of het rooster daadwerkelijk werkt en of er aanpassingen nodig zijn. Het bleek dat 
de middagpauze toch niet optimaal bemenst kon worden vanuit de docenten en daardoor zijn 
er toch twee overblijfkrachten aangesteld die zicht houden op het schoolplein. Daarmee is het 
continurooster toch maakbaar. Vanuit de MR is het akkoord dat De Zilveren Maan een 
ouderbijdrage zal vragen om de twee overblijfkrachten te kunnen bekostigen. Vanuit de kant 
van de ouders lijkt het continurooster goed te werken en is men er al aan gewend.  

• Spreidingsbeleid Morgenwijzer  
Op dit moment valt De Zilveren Maan onder de overkoepelende onderwijsorganisatie 
Morgenwijzer. Door afspraken tussen de besturen zouden er scholen uitgewisseld worden, het 
gevolg hiervan is dat op termijn De Zilveren Maan mogelijk zal verschuiven van Morgenwijzer 
naar WIJ de Venen. Vanuit de MR hebben we, net als in het jaar 2020-2021, verschillende 
gesprekken met de directie van De Zilveren Maan en Morgenwijzer gehad over dit 
onderwerp. Door de directie van Morgenwijzer zou een studie worden uitgezet, door 
omstandigheden is deze nooit afgerond. Aan de docenten van De Zilveren Maan is een 
uitvraag gedaan naar de voor- en nadelen van een overstap naar een andere Stichting. Vanuit 
de docenten is men overwegend tevreden met de huidige stand van zaken bij de huidige 
Stichting. Uiteindelijk heeft de MR besloten op dit moment geen extra tijd te besteden aan het 
actief overgaan naar een nieuwe Stichting mede omdat niet gegarandeerd is dat een overstap 
ook een verbetering betreft. Mogelijk gaat dit onderwerp in de toekomst wel weer spelen.  

• NPO-gelden 
Elke Nederlandse school heeft van de Overheid een bedrag ontvangen in de vorm van NPO- 
gelden (Nationaal Programma Onderwijs). Dit geld is bedoeld om de kwaliteit van het   
Nederlandse onderwijs te vergroten. Ook onze school heeft een aanzienlijk bedrag ontvangen  
dat gebaseerd is op de leerlingenaantallen. De directie van De Zilveren Maan heeft een plan  
opgesteld hoe dit bedrag besteed zal worden en dit plan is met de MR besproken. Een deel van  

 het budget gaat naar Morgenwijzer. Hiervan worden specialisten op school opgeleid. Deze 
 specialisten krijgen een rol in het uniformeren van de aanpak van bijvoorbeeld taalles op 
 school. Dit zal bijdragen aan de kwaliteit op school. De overige gelden zijn in 2 delen gesplitst: 

- Inlopen van achterstanden door directe hulp  
Op alle niveaus wordt ‘bijles’ gegeven door een remedial teacher of leerkrachten aan 
kinderen die lager zijn gaan presteren. Het effect hiervan wordt gemeten via de Citoscores.  

- Inzetten van onderwijsassistentes om te ondersteunen bij de instructie. 

• Blijvende kwaliteitsverbetering  
Er is een analyse van de school gemaakt aan de hand van observaties in klassen en gesprekken 
met leerkrachten en begeleiders. Hier zijn drie conclusies naar voren gekomen: 
leerkrachtvaardigheden, ontbreken doorgaande lijn leerlingenzorg, cultuur. Als school dienen 
we meer terug naar de basis te gaan en moeten de opbrengsten vergroot worden.  
De MR ondersteunt de school bij de herziening van het kwaliteitsbeleid. Een deel van de  
vrijgekomen NPO gelden zal hiervoor ingezet worden.  
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• Communicatie 
De communicatie naar de ouders dient verbetert te worden zeker omdat de ouders door  
Corona weinig tot geen zicht hebben wat er gebeurt binnen de school. Afgestemd is dat er een 
keer in de twee weken een nieuwsbrief zal worden gestuurd die vooraf door de MR wordt 
gecheckt op fouten. Ook zullen de docenten minstens een keer per twee weken een update 
geven via het ouderportaal over het reilen en zeilen binnen de klas.  

• OR 
De MR heeft ook een controlerende rol met betrekking tot de OR (Ouderraad). Dit jaar zijn de 
volgende zaken aan bod gekomen: 
- Budget: deze is goedgekeurd. 
- Aanpassen van de hoogte van de OR-bijdrage. Ook dit is door de MR goedgekeurd. 
- De OR heeft een voorstel tot structuurwijziging ingediend. Het voorstel beschrijft het 

loskoppelen van de rol als klassenouder en zitting in de OR. De MR staat achter dit 
voorstel. Bij de docenten is navraag gedaan of de rol van klassenouders nog gewenst is 
zeker nu de docenten gemakkelijk zelf alles kunnen regelen via het ouderportaal. De 
structuurwijziging zal volgend schooljaar verder vormgegeven worden.   

- De MR heeft als mediator opgetreden tussen de OR en directie met betrekking tot de 
kerstviering op school die uiteindelijk gelukkig toch heeft kunnen plaatsvinden.  

• Landelijk lerarentekort 
Binnen Nederland is er een landelijk lerarentekort. Ook Morgenwijzer heeft hier last van. 
Gelukkig hebben we op De Zilveren Maan nog geen last en hebben we alle functies weten in  
te vullen. Echter is het bij ziekte of langdurige uitval lastig om invallers te vinden. Hierdoor kan 
het gebeuren dat klassen naar huis worden gestuurd. Er is gesproken hoe hiermee om te  
gaan. Ook is gesproken hoe er binnen Morgenwijzer hier actief beleid op wordt geschreven. 

• Afscheid Marcel 
Net voor de zomervakantie gaf Marcel, de directeur van De Zilveren Maan, aan dat hij de 
school zou verlaten. In de laatste maand voor de zomervakantie is door de MR samen met de 
directie van Morgenwijzer een profiel geschreven voor een nieuwe directeur/directrice en 
is het sollicitatietraject in gang gezet. Er zijn sollicitatiegesprekken gevoerd, echter is er geen 
geschikte persoon gevonden voor de rol. Besloten is dat in januari 2023 verder gezocht zal 
worden naar een nieuwe directeur/directrice aangezien bij aanvang van het schooljaar men 
minder geneigd is te solliciteren. Gelukkig is Rogier bereid om komend schooljaar als 
interimdirecteur op De Zilveren Maan de school te leiden.  

• Klachten 
Er zijn een aantal klachten ingediend bij de MR over zaken die zich binnen school afspelen. 
Deze klachten zijn besproken, beoordeeld en indien nodig teruggekoppeld. Mocht u een 
klacht hebben dan willen wij u erop wijzen deze eerst te bespreken met de eigen docent en 
vervolgens met de directie van de school. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u daarna u klacht 

 voorleggen bij de MR.  
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De MR voor het komend schooljaar bestaat uit:  

• Idris Mattijssen (OG)  

• Sacha Göddeke (OG)  

• Louis Chatlein (OG  

• Marc Serrarens (PG)  

• Inge Verkleij (PG)  

• Madelon Droogh(PG)  

  

De Zilveren Maan is in de GMR vertegenwoordigd door Marlies Verschoor.  

  

Eventuele vragen over bovenstaande informatie kunt u schriftelijk stellen aan de MR op het                                    
e-mailadres: mr.zilverenmaan@morgenwijzer.nl.  
  

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Indien er interesse is in het deelnemen (toehoren) van een 
vergadering kan contact opgenomen worden met: mr.zilverenmaan@morgenwijzer.nl.  
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