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      Nieuwkoop, 23 september 2021 

 
Jaarverslag 2020-2021 MR De Zilveren Maan  
  
De MR heeft in het schooljaar 2020-2021 een facelift gehad. De volledige oudergeleding is vernieuwd 
Sacha, Idris en Louis zijn met frisse moed begonnen en vanuit het onderwijsteam kwam Inge er snel bij 
als nieuw lid. Secretaris Elise viel helaas al snel uit door ziekte en ook de input van directeur Marcel 
viel in december weg door ziekte. De taak van Marcel is zorgvuldig overgenomen door interim 
Rogier. Elise is inmiddels afgezwaaid als MR lid en Marcel is weer aan het werk. Gelukkig hadden we in 
Marc een cultuurbewaarder en “ouwe rot” aan boord.  
 
Door de coronamaatregelen waren we al vrij snel gedwongen om online te vergaderen. Dit was goed 
voor het vergadertempo, maar maakte het wel lastig om goed kennis te maken.  
 
Via de MR academy hebben de nieuwe leden van de oudergeleding en het nieuwe GMR 
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor bovenschoolse zaken) lid Marlies (online) een 
cursus gevolgd om kennis op te doen van de taken en verantwoordelijkheden van de MR.  
 
In de eerste vergadering zijn de nieuwe leden ook voorzien van de nodige informatie over de functie 
van de MR. Indien iemand de vergadering wil toehoren kan je contact opnemen 
met mr.zilverenmaan@morgenwijzer.nl   
 
Er is dit jaar 5 keer regulier vergaderd, de notulen zijn openbaar en zijn op de website van school terug 
te vinden. Daarnaast zijn er dit jaar extra vergadering en contactmomenten geweest met betrekking 
tot het continurooster en het bespreken van het spreidingsbeleid met Morgenwijzer.   
 
Belangrijke thema’s in dit schooljaar  
 

 Tijdelijk en nieuw continu rooster  
We zijn dit schooljaar begonnen met hetzelfde tijdelijke rooster als waar we vorig 
schooljaar mee zijn geëindigd. Dit continurooster was ingevoerd in verband met de corona-
maatregelen. Er werd steeds per 6 weken (vakanties) bekeken of er verlengd zou 
moeten worden. Uiteindelijk is dit rooster het gehele jaar van kracht geweest. Tijdens het jaar 
is er in de MR gesproken over een nieuw rooster per schooljaar 2021-2022. Alle opties lagen 
hierbij open. Aan het eind van het jaar is besloten om te gaan werken in een continurooster, 
met een vrije woensdagmiddag.  
De precieze invulling van dit rooster was een flinke puzzel, omdat we hierbij te maken hebben 
met verschillende belangen van het kind, het team en de ouders. Gelukkig hebben we een 
mooi compromis gevonden dat voor iedereen werkbaar is. Tijdens een ouderparticipatie-
avond konden ouders vragen stellen over het voorgestelde plan.   
Gezamenlijk hebben we net voor de zomervakantie het nieuwe rooster kunnen communiceren 
naar alle ouders.   
 

  



  
 

  
 

 Coronamaatregelen  
Er is in de MR uiteraard veel aandacht geweest voor de gevolgen van corona op school. Net als 
vorig jaar geeft de MR de directie en het team het vertrouwen en de ruimte om snel 
te kunnen handelen.  
 

 Spreidingsbeleid Morgenwijzer  
Op dit moment valt De Zilveren Maan onder de overkoepelende onderwijsorganisatie 
Morgenwijzer. De overheid heeft het landelijke spreidingsbeleid aangepast en een gevolg is 
dat op termijn De Zilveren Maan mogelijk zal verschuiven van Morgenwijzer naar WIJ de 
Venen. Wanneer en of dit zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. Vanuit de MR hebben 
we verschillende gesprekken met de directie van De Zilveren Maan en de Morgenwijzer gehad 
over dit onderwerp.  

 
 Herziening kwaliteitscyclus  

Rogier heeft als interim directeur de school een paar maanden kunnen zien. Hierbij heeft hij 
een mooi, en over het algemeen positief, beeld gekregen van de school. Onder het mom van 
“waar kunnen we verbeteren” heeft hij een analyse geschreven. De MR ondersteunt de school 
bij de herziening van het kwaliteitsbeleid. Een deel van de vrijgekomen NPO gelden 
zal hiervoor ingezet worden. Aan het begin van schooljaar 2021-2022 zal hier verder invulling 
aan gegeven worden.   

  
De MR voor het komend schooljaar bestaat uit:  

 Idris Mattijssen (OG)  
 Sacha Göddeke (OG)  
 Louis Chatlein (OG  
 Marc Serrarens (PG)  
 Inge Verkleij (PG)  
 Vacant (PG)  

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

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

 


