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Woord vooraf

‘What is the greatest sign of success for a teacher thus transformed? It is to be able to say: 
“The children are now working as if I did not exist”.’ Oorspronkelijk gepubliceerd in het boek 
The Absorbent Mind, in het hoofdstuk over de voorbereiding van de teacher. 

Het woord transformed is hier natuurlijk essentieel, want het gaat over de houding van de 
leerkracht. Normaal gesproken in de groep op school; tijdens deze bijzondere Covid-19 
periode digitaal op afstand. 2020 was immers voor iedereen in Nederlan – en de rest van de 
wereld – een bizar en bijzonder jaar. De Covid-19 pandemie heeft enorme gevolgen voor 
onze samenleving, ons welbevinden en onderwijs.

Het betekende tegelijkertijd een flinke wissel op ons improvisatievermogen, flexibiliteit en 
bovenal op ons geduld. Het is op dit moment ook nog niet voorbij. Ook in 2021 zal één en 
ander nog blijven voortduren. 

Gelukkig lijkt het licht aan het einde van de tunnel zichtbaar, door het effect van vaccineren. 
En natuurlijk gaan we zo goed als mogelijk onverstoorbaar en optimistisch door op onze 
montessorischolen. Want als we één ding hebben ervaren, dan is het dat ‘school’ voor 
kinderen én hun ouders een hele belangrijke en bijzondere plaats inneemt in het dagelijks 
leven.

Door de coronacrisis en de hierop volgende schoolsluiting (op 15 maart 2020)  moesten wij 
over naar digitaal onderwijs. Dit bleek in het begin even wennen. Het liefst geven onze 
leerkrachten fysiek les, op school. Bovendien is in het montessorionderwijs het individueel 
contact met een kind een hele belangrijke pijler. 

Maar digitaal onderwijs bracht ons ook iets. Via de digitale snelweg wisten we elkaar snel en 
efficiënt te bereiken. En dit bleek van meerwaarde voor een regionaal werkend schoolbestuur. 
Lesgeven, in- en extern vergaderen: het werd binnen een paar maanden bijna de gewoonste 
zaak van de wereld. Bijna. Ons hart ligt toch echt bij momenten waarop we kinderen, hun 
ouders en collega’s als voorheen kunnen ontmoeten.

In 2020 bouwden we het streven naar kwaliteitsontwikkeling, leidend tot een kwaliteitscultuur, 
verder uit. MOZON maakt werk van kwaliteitsbijeenkomsten door de voornemens uit de 
meerjarenbeleidsplannen te koppelen aan het jaarplan. Hiervoor organiseerden we studie-
bijeenkomsten voor leerkrachten van de MOZON-scholen en reflectiemomenten voor het 
directieteam.
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Het vierjaarlijks inspectiebezoek stond voor 2020 op het programma. Vanwege corona werd 
dat een compact bezoek. Er werd volstaan met een bestuursgesprek, omdat onze scholen 
niet konden worden bezocht. Aansluitend vonden digitale bezoeken plaats op de scholen in 
Helmond, Weert en Venray, met als thema ‘kwaliteitsverbetering en de leerlingpopulatie’. 
Ze zijn met goed gevolg afgerond. 

Tenslotte is Nederland bij de realisatie van dit jaarverslag nog steeds in de ban van het 
coronavirus. Het feit dat onze medewerkers ook tijdens deze moeilijke periode met hoofd, 
hart en handen iedere dag klaar stonden voor kinderen, hun ouders/verzorgers en collega’s, 
verdient niet alleen respect en dankbaarheid. Het verdient bovenal ook een groot compliment. 
We zijn trots op de inzet en betrokkenheid van iedereen. Dit geeft MOZON alle vertrouwen 
voor de toekomst.

  Weert, juni 2021

  Yvonne Kusters  Lex Spee MES
  voorzitter raad van toezicht                 directeur-bestuurder
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Missie en visie

MOZON bevordert het montessorionderwijs in Zuidoost Nederland. Montessorionderwijs 
biedt leerlingen een veilige omgeving, waarin ze zich in vrijheid kunnen ontplooien tot zelf-
standige persoonlijkheden met een brede ontwikkeling. 

2020: een bijzonder jaar. MOZON tijdens de Covid-19 pandemie

Voordat we inhoudelijk van start gaan zoals we dat ieder jaar doen, willen we in dit jaarverslag 
eerst stilstaan bij het afgelopen jaar. Het jaar 2020, dat het merendeel in het teken van 
Covid-19 en de wereldwijde pandemie die dat met zich meebracht, stond. Het beïnvloedde 
de hele wereld stevig en zo ook ons. 

Voor ons betekende dit onder andere dat op 16 maart 2020 de scholen werden gesloten. 
Tijdens die eerste lockdown verzetten onze teams bergen werk. Misschien kunnen we zelfs 
wel stellen dat er meer grote dingen veranderden in deze periode, dan in de laatste tien jaar. 

We moesten ons onderwijs eerst zó aanpassen dat ieder kind op afstand online-onderwijs 
zou krijgen. Bovendien werden met gemeenten en de organisaties van kinderopvang 
afspraken gemaakt om de kinderen met ouders in cruciale beroepen en kinderen in kwets-
bare situaties wekenlang op te vangen. De MOZON-montessorischolen zijn dus in deze 
bijzondere tijd gewoon open gebleven. We hebben ons best gedaan om met onze ouders 
goed te communiceren over de (uitkomsten van) de maatregelen van de overheid, de 
werkwijze rondom het online-onderwijs en pedagogische, didactische en praktische zaken. 

Wij zijn heel erg trots op de wijze waarop dit allemaal verlopen is. Trots ook op de inzet van 
onze kinderen, die hun vriendjes en vriendinnetjes moesten missen en hun juf en/of meester 
opeens op een computerscherm zagen. Trots op de bereidwilligheid van ouders om hun 
kinderen zo goed als mogelijk te helpen, terwijl er tegelijkertijd thuis ook andere taken waren. 

We zijn ook trots op de flexibiliteit, de inzet en betrokkenheid die onze schoolteams hebben 
laten zien. Voor medewerkers met kinderen thuis, met een kwetsbare gezondheid of doordat 
hun partner behoorde tot de risicogroep, was deze periode soms ingewikkeld. Het leraar-
schap is echt een vak. Dat is nu wel alom bekend. En er was hiervoor veel waardering van 
ouders.

Op 8 juni mochten de kinderen weer naar school. Blije kinderen, ouders en leerkrachten in 
ons montessorionderwijs. Ook bezorgdheid over wat de toekomst ons zou brengen, over de 
anderhalve meter afstand en de hygiëne-maatregelen. Van de schoolteams werd opnieuw 
veel gevraagd: het fysieke onderwijs weer opstarten, maar ook de noodopvang en het 



8

afstandsonderwijs vorm blijven geven. En hoewel veel leerkrachten ontzettend veel zin en 
energie hadden om weer fysiek les te geven, bleek ook dit best pittig.

We besteedden in deze periode veel aandacht aan het welbevinden van de kinderen. Door 
te praten over wat er is gebeurd, bijvoorbeeld. Veel kinderen waren ontzettend blij dat ze 
weer naar school konden, om hun juf of meester weer te zien en te kunnen spelen met hun 
vriendjes. Al geven sommige kinderen aan dat het thuis toch best fijn was en dat ze daar 
veel van hebben geleerd. En wie lekker aan het werk wilde, kon dat natuurlijk ook.

We hopen dat iedereen zich aan de maatregelen rondom afstand, halen en brengen en 
hygiëne houdt, zolang deze nog duren. Houd rekening met elkaar. Mochten er nieuwe 
maatregelen worden afgekondigd, dan proberen we die snel en goed in ons montessori-
onderwijs in te passen. En we blijven kijken wat kinderen en medewerkers nodig hebben 
om alles weer zo goed mogelijk op te pakken. Op afstand, samen en met elkaar.
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Onze collectieve ambitie

De scholen van MOZON hebben de collectieve ambitie om ruimte te creëren voor leerlingen 
in een opvoedingsklimaat volgens de visie van Maria Montessori. MOZON is hierin richting-
gevend, met vier kleurrijke regionale montessorischolen in Helmond, Venlo, Venray en Weert. 
Daarin werken we – met de kinderopvangorganisaties Korein en Montessori Kinderopvang 
– gedreven aan de ontwikkeling van kinderen. Op onze scholen heeft ieder kind een eigen 
onderwijsplan. Ieder kind is een individu met autonomie in de groep, bestaande uit drie leerjaren. 
Doordat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep zitten, leren ze van elkaar. 
Ze oefenen hun sociaal-emotionele vaardigheden en worden gestimuleerd om te presteren. 

Onze maatschappij is volop in beweging. De digitalisering maakt dat informatie sneller en 
omvangrijker voor iedereen beschikbaar is. Bovendien worden meer en andere eisen 
gesteld. Kinderen die opgroeien in de 21ste eeuw hebben te maken met een veelheid van 
keuzemomenten en omstandigheden die complex zijn. Meer dan ooit dienen ze op vroege 
leeftijd te leren kiezen, beslissen en na te denken. 
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MOZON is onderscheidend door kwaliteit, durf en zelfstandigheid. MOZON kijkt verder dan 
de straat of wijk alleen; onze scholen hebben soms ook een regionale functie. MOZON 
werkt met hoofd, hart en handen aan de zelfstandigheid van kinderen. Optimisme, respect 
voor anderen, humor en plezier zijn hierbij belangrijke kernwaarden.

De missie luidt:

‘MOZON helpt gedreven richting geven aan de toekomst van de kinderen’

In het toezichtkader van MOZON zijn de missie en visie vertaald naar de beoogde resultaten 
die MOZON met leerlingen wil bereiken. Als gevolg van ons onderwijs:

• Zijn onze leerlingen gevormd in de visie van Maria Montessori;
• Zijn onze leerlingen voorbereid op de toekomst en – zo mogelijk – meer dan gemiddeld 

voorbereid op het vervolgonderwijs, op een niveau dat maximaal past bij hun mogelijkheden.

Het is aan het bestuur en de scholen om deze beoogde resultaten samen concreet te maken 
en keuzes te onderbouwen. In het strategisch beleidsplan ‘Samen nóg sterker’ is beschre-
ven hoe MOZON haar kinderen voorbereidt en hen begeleidt op weg naar zelfstandigheid in 
de toekomst. Het beleidsplan bevat ook uitspraken over identiteit, onderwijs en kwaliteit, 
personeel en financiën.

De raad van toezicht geeft het bestuur de ruimte om het toezichtkader nader te interpreteren. 
De scholen ontwikkelen - binnen de kaders van dit strategisch beleidsplan - eigen jaar- en 
schoolplannen. De bestuurder toetst deze aan het strategisch beleidsplan en legt ze voor 
advies of instemming voor aan de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad.



Lieke Kessels
Montessorischool Weert

Wat is voor jou het meest kenmerkende voor montessorionderwijs? 
Maria Montessori heeft geen visie op onderwijs maar een visie op opvoeding vormgegeven.  
Dat zie je terug in het pedagogisch klimaat op onze scholen. De heterogene groepen zijn 
een prettige en veilige leef- en leeromgeving. Kinderen mogen zijn wie ze zijn en zich ontwik-
kelen op hun eigen manier. Daar ligt de kracht van Montessorionderwijs.
 
Wat is voor jou het meest bijzondere moment in 2020?
Het 2020 stond natuurlijk in het teken van corona. In maart 2020 sloten de scholen. Wie 
had dat verwacht? Op vrijdag wensten we elkaar een fijn weekend. Niet wetende dat we 
elkaar 2 maanden niet zouden zien.
 
Joepie, extra vakantie! Dit was de eerste reactie van mijn kinderen thuis. Al snel ervaarden 
we dat het helemaal geen vakantie was. School, structuur en sociale contacten werden 
gemist. Wat waren we blij toen we eindelijk weer naar school mochten. In december 2020 
ging het land opnieuw in lockdown en wederom sloten de scholen. Nu konden we het 
voorbereiden. Maandag lekte het nieuws uit dat we vanaf woensdag zouden sluiten. De 
geplande winterviering van donderdag werd met veel creativiteit verschoven naar dinsdag. 
Met een sfeervolle kerstlunch namen we afscheid van elkaar. Wat me heel erg bij is gebleven 
zijn de bedrukte gezichtjes van de kinderen. Ze begonnen niet uitgelaten aan een ver-
vroegde kerstvakantie maar gingen sip naar huis want ze weten uit ervaring lockdown is 
geen vakantie. Tot ziens, hopelijk tot snel!

Ik hoop bij alle vakanties die gaan komen weer blije snoeten te zien van kinderen die zin 
hebben in de vakantie!

Kinderen mogen zijn wie ze zijn en 

zich ontwikkelen op hun eigen manier
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Onze organisatie in 2020

Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland bestuurt vier montessorischolen in 
de gemeenten Helmond, Venlo, Venray en Weert. Op onze scholen krijgen kinderen 
montessorionderwijs volgens de principes van Maria Montessori. De zelfontplooiing van 
kinderen onder het motto ‘Help mij het zelf te doen’ staat voorop. 

De organisatie van MOZON is hieronder weergegeven in een organogram:

Bestuur en organisatie

MOZON kent een directeur-bestuurder en een raad van toezicht (rvt). Zo wordt scheiding 
aangebracht tussen toezicht houden en besturen. MOZON onderschrijft de uitgangspunten 
van de Code Goed Bestuur van de PO-Raad, de brancheorganisatie in het primair 
onderwijs.

In de bestuurlijke structuur van MOZON vormt een duidelijke scheiding van toezicht en 
bestuur de basis van de organisatie. De rvt mandateert taken en bevoegdheden aan het 
CvB. De rvt houdt toezicht op de kaders van de stichting door het strategisch en financieel 
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beleid vast te stellen. De rvt oordeelt over datgene wat het bestuur wil en doet. In de statuten, 
het toezichtskader en het managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van de 
bestuurder en de directeuren vastgelegd. 

Bestuur

Het bestuur bestuurt de stichting als bevoegd gezag. MOZON kent een directeur-bestuurder. 
Deze houdt zich bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het strategisch en 
operationeel beleid en de identiteit van de stichting. Daarnaast initieert de bestuurder nieuwe 
onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten. Hiermee geeft hij/zij leiding en 
ondersteuning aan de directeuren en locatieleiders, zodat zij hoogstaand montessori-
onderwijs op hun scholen kunnen realiseren. De bestuurder legt verantwoording af aan de 
rvt over de besteding van de middelen en de mate waarin de vastgestelde doelstellingen 
zijn gehaald. Deze doelstellingen staan beschreven in het strategisch beleidsplan ‘Samen 
nóg sterker’ 2015-2020. 

In 2020 startte MOZON met het nieuwe strategisch beleidsplan 2021-2026. Gezamenlijk 
dachten directeuren, rvt-leden, intern begeleiders, gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraadleden en stafmedewerkers tijdens de startbijeenkomst in september na over wat 
er volgens hen in het nieuwe strategisch beleid zou moeten komen. De uitkomsten van 
deze sessie zijn tijdens een MOZON-studiedag op schoolniveau besproken. Deze worden 
uitgewerkt tot een nieuw plan dat naar verwachting in het voorjaar van 2021 klaar zal zijn. 

MOZON is lid van de Nederlandse Montessorivereniging (NMV). Deze is opgedeeld in een 
aantal regio’s. MOZON maakt met haar scholen deel uit van de regio Zuid. Actuele onder-
werpen worden in een regio-overleg besproken. Bestuurder Lex Spee is voorzitter van dit 
overleg, alsmede van het Netwerk 0-12. Dit netwerk adviseert het bestuur van de NMV en 
initieert nieuwe initiatieven op landelijk niveau met betrekking tot het montessorionderwijs. 
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Naam Functie  Nevenfuncties (On)bezoldigd

Lex Spee MES Directeur-bestuurder Voorzitter Netwerk 0-12 jaar Nederlandse  Onbezoldigd
    Montessori Vereniging 

    Lid ontwikkelgroep audits Nederlandse  Onbezoldigd
    Montessori Vereniging

    Voorzitter regio Zuid van de Nederlandse  Onbezoldigd
    Montessori Vereniging 

    Voorzitter Comité Bevrijding en  Onbezoldigd
    Herdenkingen gemeente Weert 

    Voorzitter Stichting 4 en 5 mei Weert Onbezoldigd 

    Ambassadeur Stichting ‘Met je hart’ Weert Onbezoldigd

    Verder vervult de directeur-bestuurder de  Onbezoldigd
    nevenfuncties als toezichthoudend
    bestuurslid in de drie samenwerkingsver-
    banden Passend Onderwijs waarin 
    MOZON participeert 
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Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) ziet toe op de algemene zaken die de stichting betreffen. Zij vervult 
haar rol als werkgever van de bestuurder, is klankbord en geeft advies. 
In 2020 kwam de rvt zes keer bijeen. De rvt had frequent contact met de bestuurder en 
directies van de scholen. Ook vergaderde de rvt tweemaal gezamenlijk met het bestuur en 
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Tijdens de startbijeenkomst op 21 september 2020 lichtte het bestuur de beleidsvoornemens 
van het schooljaar 2020-2021 toe. Daarnaast presenteerden de directieleden de jaarplannen 
van hun scholen in relatie tot het strategisch beleidsplan. 
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Samenstelling raad van toezicht 

MOZON nam in 2020 afscheid van twee leden van onze rvt: Angelie van Alphen en Jean-
Pierre Schouwenaars. Zij werden opgevolgd door Edith Vullings en Brigit Mennen. Yvonne 
Kusters is vanaf 27 mei 2020 benoemd als voorzitter.

Naam Functie in raad Nevenfuncties (On)bezoldigd

De heer J.P. (Jean-Pierre)  Voorzitter t/m Senior projectmanager Defensie Bezoldigd
Schouwenaars 26-5-2020

mw. mr. drs. A.A.M.T.  Lid t/m 9-12-2020 Secretaris Regionale Cliëntenraad Onbezoldigd
(Angelie) van Alphen  Participatiewet Arbeidsmarktregio 
   Helmond – De Peel
 
   Lid van de Cliëntenraad van het  Onbezoldigd
   Elkerliek ziekenhuis 

mw. Y.H.G. (Yvonne)  Lid t/m 26-5-2020 Manager kwaliteit en compliance  Bezoldigd
Kusters-Peeters  Summa Groep B.V. 
  Voorzitter 
  m.i.v. 27-5-2020  

Mw. mr. E.(Edith)  Lid m.i.v. 24-6-2020 Projectleider maatschappelijke diensttijd  Bezoldigd
L.H. Vullings  bij Welzijnsorganisatie Wel.kom 

   Als Zzp’er vertrouwenspersoon en coach  Bezoldigd
   voor jonge startende ondernemers

 

Mw. drs. B.(Brigit)  Lid m.i.v. 9-12-2020  
H.M. Mennen  Eigenaar Mennen Coaching en  Bezoldigd  

   HR advies

   Voorzitter Stichting i.o. “De gewoonste  Onbezoldigd
   zaak van Weert” 
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Schoolleiding

MOZON bestuurt vier scholen in Helmond, Venlo, Venray en Weert. In 2020 bestond de 
schoolleiding uit: 

Naam school Naam en functie

Montessorischool Helmond Anja Verschuren, directeur

Venlose Montessorischool Nora ten Haaf, directeur

Montessorischool Venray Petra Janssen, directeur

Montessorischool Weert Danielle Teunissen-Kanters, directeur

Vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding

Momenteel bestaat de leiding van vier scholen uit vier vrouwelijke directeuren. Het percentage 
vrouwen in de schoolleiding is daarmee 100%.

(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad

Het personeel van de school en de ouders zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschaps-
raad (MR). Op bovenschools niveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR) die de belangen van personeel en ouders van de gehele stichting MOZON behartigt.

In 2020 werd advies en/of instemming verleend ten aanzien van het Jaarverslag 2019, de 
Begroting 2021, de Jaarrekening 2019, het Bestuursformatieplan 2020-2021, het 
Verwerkingsregister (AVG), de bewaartermijnen (AVG), een nieuwe Arbodienst, een gewijzigd 
Functieboek, het Mobiliteitsbeleid en inzetbaarheid en een herziene versie van het protocol 
Schorsen en verwijderen.
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Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon voor de medewerkers en ouders is de heer J. Damen. Hij neemt 
tevens het bedrijfsmaatschappelijk werk voor de medewerkers op zich.

Klachtenregeling

MOZON is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie, onderdeel van stichting 
Onderwijsgeschillen. In 2020 is één klacht gemeld. Deze is niet ontvankelijk verklaard.
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Medewerkers

Bij MOZON werkten in 2020 72 medewerkers. In 2019 waren dit 70 medewerkers, in 2018 
waren dit 67 medewerkers en in 2017 werkten 56 medewerkers bij MOZON.

 

Alle kinderen verdienen goed montessorionderwijs. Dit vereist goede leerkrachten, die hun 
werk zo goed mogelijk kunnen doen met een zo laag mogelijke werkdruk. MOZON heeft de 
ontvangen gelden uit het werkdrukakkoord volledig ingezet en eigen middelen toegevoegd.

Met het geld van het werkdrukakkoord en de overstap naar eigenrisicodrager maakten 
teams eigen keuzes om de werkdruk te verminderen. Met het extra geld is extra formatie 
gecreëerd: er kwamen meer leerkrachten. In de praktijk betekent dit dat scholen kozen voor 
kleinere groepen en/of meer buiten de groep formatie. Daardoor werd de werkdruk lager. 
Bovendien zorgt de extra formatie er voor dat de eerste vervanging – wanneer nodig – al 
aanwezig is op school. Hiermee wordt meteen ingespeeld op het risico van lerarentekort, 
met als gevolg dat er weinig vervangers aanwezig zijn. 

Ziekteverzuim 

Landelijk was het verzuimpercentage in 2019 5,68%. De cijfers van 2020 zijn op moment 
van schrijven nog niet bekend. Het verzuimpercentage van MOZON over 2020 was 4,58%, 
over 2019 3,43% en in 2018 4,85%. Een aantal langdurige verzuimtrajecten die in 2019 
startten, liepen in 2020 nog door. Ondanks de toename van het percentage verzuim ten 
opzichte van 2019, was het verzuim in 2020 naar verwachting lager dan het landelijk 
percentage. Ook op dit onderdeel doen we het goed binnen MOZON. 

2020 2019 2018 2017 2016
< 25 jaar 4 3 3 1 4
25-34 jaar 23 24 22 20 18
35-44 jaar 25 24 23 19 14
45-54 jaar 11 11 9 6 9
55-60 jaar 6 6 7 7 8
> 60 jaar 3 2 3 3 3
totaal 72 70 67 56 56
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Ziekteverzuim (%) 2017  2018  2019  2020

Landelijk  6,0 5,9 5,68 Nog niet bekend
MOZON 2,21 4,85 3,43 4,58

Doel voor 2021 is om het verzuimpercentage onder 4% te houden. Belangrijk daarbij is de 
inbreng van de leerkrachten over de inzet van de extra gelden.

In 2019 koos MOZON voor het systeem van de digitale gesprekkencyclus en een geheel 
nieuwe gesprekkencyclus, waarvan het observatie-instrument een onderdeel is. Door regel-
matig gesprekken te voeren met medewerkers kan op tijd gestuurd worden en wanneer 
nodig begeleiding gegeven. Zo doen we ons best om het verzuimpercentage onder 4% te 
krijgen. 

Arbodienst

MOZON werkt samen met APAC/Qare Nederland Arbo te Veghel. APAC/Qare Nederland 
Arbo voert onze verzuimbegeleiding uit. Daarnaast adviseert de dienst over arbeidsom-
standigheden, arbozorg, re-integratie en gezondheidsmanagement. Met ingang van 2021 
werkt MOZON samen met een nieuwe arbodienst: Perspectief. 

Sociale veiligheid

MOZON hanteert al jaren diverse protocollen voor de bevordering van veiligheid van mede-
werkers, kinderen en hun ouders. Deze worden nu geborgd in het Digitaal Veiligheid Volg 
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Arbodienst 
MOZON werkt samen met APAC/Qare Nederland Arbo te Veghel. APAC/Qare Nederland Arbo voert onze 
verzuimbegeleiding uit. Daarnaast adviseert de dienst over arbeidsomstandigheden, arbozorg, re-integratie 
en gezondheidsmanagement. Met ingang van 2021 werkt MOZON samen met een nieuwe arbodienst: 
Perspectief.  
 
Sociale veiligheid  
MOZON hanteert al jaren diverse protocollen voor de bevordering van veiligheid van medewerkers, 
kinderen en hun ouders. Deze worden nu geborgd in het Digitaal Veiligheid Volg Systeem (DVVS). Alle 
scholen werken hier mee. Iedere school heeft preventiemedewerkers die actief toezien op het actueel 
houden van risico-inventarisaties en -evaluaties. Deze zijn – samen met een aantal beleidsstukken – 
onderdeel van het wettelijk verplichte Veiligheidsplan. 
 
Mobiliteit  
MOZON stimuleert mobiliteit binnen scholen en tussen haar scholen. Door mobiliteit verbetert de kwaliteit 
van de medewerkers en kunnen we continuïteit van het onderwijs waarborgen. Daarnaast levert de 
afwisseling van taken, werkomgeving en loopbaanperspectief een positieve bijdrage aan het functioneren 
en welbevinden van medewerkers.  
 
 



Anke van Well 
Montessorischool Venray

Wat is voor jou het meest kenmerkende voor montessorionderwijs? 
Voor mij staat het montessorionderwijs gelijk aan zelfontwikkeling, zelfstandig worden en je 
eigen plek vinden in de maatschappij. Jezelf leren kennen en leren dat je goed bent zoals je 
bent. Dat jij kwaliteiten hebt die jou verder gaan brengen. Het gaat zoveel verder dan een 
staartdeling leren of werkwoordspelling. Het is je kijk op het leven bewust ontwikkelen en je 
in een veilige omgeving vormen tot een goed persoon.

Wat is voor jou het meest bijzondere moment in 2020? 
Als leerkracht wil je de kinderen in het echt zien. Je wilt ze helpen en lesjes met materialen 
geven. In tijden van Corona ging dit helaas niet. Daar zat ik dan, op de slaapkamer via 
Teams te bingoën met de kinderen. En ondanks dat we niet samen waren, hadden we het 
toch gezellig. Deze gekke periode hebben we gelukkig achter ons gelaten maar bracht ook 
mooie dingen.

Jezelf leren kennen en leren dat je goed bent zoals je bent. 

Dat jij kwaliteiten hebt die jou verder gaan brengen.
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Systeem (DVVS). Alle scholen werken hier mee. Iedere school heeft preventiemedewerkers 
die actief toezien op het actueel houden van risico-inventarisaties en -evaluaties. Deze zijn 
– samen met een aantal beleidsstukken – onderdeel van het wettelijk verplichte Veiligheidsplan.

Mobiliteit 

MOZON stimuleert mobiliteit binnen scholen en tussen haar scholen. Door mobiliteit 
verbetert de kwaliteit van de medewerkers en kunnen we continuïteit van het onderwijs 
waarborgen. Daarnaast levert de afwisseling van taken, werkomgeving en loopbaan-
perspectief een positieve bijdrage aan het functioneren en welbevinden van medewerkers. 

MOZON-professionalisering

Goed opgeleide en professioneel handelende medewerkers zijn belangrijk. MOZON maakt 
daar werk van, bijvoorbeeld op het gebied van de schoolleidersopleiding en de Post-HBO-
montessoriopleiding. Aanvullend verzorgden we opleidingen voor intern begeleiders, 
bedrijfshulpverleners en op het gebied van ict.

De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) heeft criteria geformuleerd op het gebied van 
leerkrachtcompetenties. Zo kennen we respectievelijk de startbekwame, de basisbekwame 
en de vakbekwame leerkracht. Deze competenties zijn zowel door de Algemene Leden-
vergadering van de NMV als door de Stichting MOZON vastgesteld. De bekwaamheids-
eisen – opgesteld door de NMV – vormen de basis bij het beoordelen van de kwaliteit van 
onze leerkrachten.
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Opleidingsbeleid

Onder professionalisering verstaat MOZON alle activiteiten voor deskundigheidsbevordering 
en vergroting van de inzetbaarheid van het personeel. Professionalisering kan gericht zijn op:
 
• De stichting: om taken en functies op stichtingsniveau te kunnen vervullen, kunnen 

mensen zich binnen de stichting professionaliseren. Hiervoor kunnen personeelsleden 
gevraagd worden of zich opgeven (ambitie);

• Het team, of een deel van het team: schoolprofessionalisering vormt hierbij de drijfveer 
voor de professionaliseringsactiviteiten. Zowel de werkgever als het team en/of directie 
kan het initiatief nemen tot professionalisering;

• Individuele medewerkers: hierbij gaat het voornamelijk om het verbeteren van het 
functioneren of het breder inzetbaar maken van de afzonderlijke medewerker. Het 
initiatief voor professionalisering kan zowel bij de werkgever als bij de werknemer liggen. 

Directeuren stellen met het beschikbare budget een begroting op voor een professionali-
seringsplan. In 2020 bedroegen de kosten voor professionalisering € 100.550,70. In 2019 
was dit € 106.474,90. 

Professionalisering van medewerkers

Alle leerkrachten bij MOZON hebben een pabo-diploma. Daarnaast is voor ieder personeelslid 
van MOZON jaarlijks een budget voor scholing beschikbaar. Het geld kan zowel op team-
niveau als voor individuele medewerkers worden ingezet. Het budget is bestemd voor studies 
die onderdeel zijn van de ambities van de leerkracht. Deze worden besproken tijdens het 
ambitiegesprek. Hieronder valt bijvoorbeeld de door MOZON verplicht gestelde montes-
soriopleiding (een post-HBO-opleiding). MOZON stelt de voorwaarde dat iedere bevoegde 
leerkracht binnen drie jaar na benoeming het post-HBO-diploma behaalt. 

In 2020 startten vijf medewerkers met het eerste jaar van de opleiding tot basisbekwaam 
montessorileerkracht. Zes medewerkers rondden de opleiding vakbekwaam positief af. De 
opleiding wordt verzorgd door Saxion Hogeschool en Haagse Montessoriopleiding. Anja 
Verschuren, waarnemend directeur van Montessorischool Helmond slaagde voor haar 
opleiding als schoolleider en werd op 1 augustus 2020 benoemd als directeur van deze 
school.
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De Fontys Pabo in Eindhoven en onze scholen in Helmond, Venlo en Weert hebben een 
convenant gesloten met betrekking tot ‘Opleiden in de school’. Dit betekent dat studenten 
intern begeleid worden om zich optimaal te ontwikkelen in de praktijk van het primair montes-
sorionderwijs. Onze school in Venray sloot eind 2020 ook een convenant met Fontys. Dat 
zal in februari 2021 ingaan. 

MOZON-academie

MOZON besteedt veel energie aan professionalisering. De ambitie is om onze MOZON-
academie verder uit te bouwen. Samen hebben we veel expertise in huis. De MOZON-
academie is een platform voor medewerkers waar zij inspirerend leren, van en met elkaar. 
Er is volop ruimte om kennis te delen, zodat medewerkers zich verder bekwamen in hun 
vak. Wij vinden binnen MOZON dat elke medewerker verantwoordelijk is voor eigen ontwik-
keling en ontplooiing. MOZON faciliteert studiemomenten, zodat leerkrachten hun specifieke 
expertise kunnen delen.

We hebben intern de beschikking over specialisten op het gebied van onderwijsinhoudelijke 
aspecten als rekenen, muziek, taal, lezen, Engels, cultuur- en bewegingsonderwijs. Ook zijn 
er gedragsspecialisten voor begeleiding bij bijvoorbeeld faalangst en autisme, intern begelei-
ders, preventiemedewerkers en specialisten op het gebied van pedagogisch klimaat en 
verbetertrajecten.

MOZON-studiedagen

Elk jaar zijn er naast de eigen studiedagen van de scholen een aantal MOZON-studiedagen, 
waarbij alle medewerkers elkaar in het kader van professionalisering ontmoeten. Deze 
stonden in 2020 in het teken van Kwaliteit, Burgerschap en het Strategisch Beleidsplan 
2021-2026.



Dore-Mieke
Montessorischool Helmond 

Wat is voor jou het meest kenmerkende voor montessorionderwijs?
Dat het kind, kind mag zijn en zich op eigen tempo en niveau mag en kan ontwikkelen en 
dat hij daarbij de uitdaging krijgt die nodig is.

Wat is voor jou het meest bijzondere moment in 2020? 
Bijzonder vond ik het om op afstand les te geven. Mooi om te zien dat kinderen knutsel 
opdrachten thuis na maakten en dat we daarvan weer foto’s terugzagen in het portfolio. 
Maar er gaat niks boven fysiek op school in de klas waar je extra aandacht en de knuffel 
kunt geven.

Dat het kind, kind mag zijn en 

zich op eigen tempo en niveau mag en kan ontwikkelen 
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Huisvesting

In 2020 investeerden we verder in verduurzaming van onze schoolgebouwen. Nadat iedere 
school de beschikking heeft gekregen over zonnepanelen (in 2018 en in 2019), zijn er 
vervolgstappen gemaakt ten behoeve van de klimaatverbetering van alle scholen. 

Alle scholen zijn inmiddels voorzien van een klimaatbeheersingssysteem en voldoen hiermee 
aan het zogenaamde bouwbesluit. 

Daarnaast zijn een aantal werkzaamheden uitgevoerd. In 2020 werd in Helmond een 
ventilatiesysteem aangelegd. In Venray zijn de dakgoten gerenoveerd. In Weert zijn de 
gevels gereinigd. In Venlo werden airco’s gemonteerd.
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Onderwijs 

Montessorionderwijs 

In de scholen van MOZON wordt montessorionderwijs gegeven volgens de principes van 
Maria Montessori. Het montessorionderwijs onderscheidt zich van het reguliere onderwijs 
door de uitgangspunten en het schoolconcept. Door de aanwezigheid van een school van 
MOZON kunnen ouders in Helmond, Venlo, Venray, Weert en omgeving kiezen voor onder-
wijs met een expliciet pedagogisch concept. 

Montessorionderwijs staat in het teken van zelfontplooiing: het ‘pad tot onafhankelijkheid’ 
(Maria Montessori). Kinderen leiden zichzelf in hun ontwikkeling naar de volwassenheid. De 
volwassenen rondom het kind hebben de taak dit proces te ondersteunen en mogelijk te 
maken. Dat doen zij door het inrichten van de zogenaamde ‘voorbereide omgeving’ en door 
het aanbieden van de juiste uitdagingen tot leren op het juiste moment. 

Bij de praktische uitwerking van deze visie op onze scholen heeft ieder kind een behoefte 
aan onafhankelijkheid die het zelf onder woorden brengt door te zeggen: ‘Help mij het zelf 
te doen!’. Deze uitspraak van Maria Montessori kan beschouwd worden als een algemene 
missie die op onze vier scholen wordt gehanteerd.

Deze missie dragen wij uit door middel van:

• Een goed ingerichte zogenaamde ‘voorbereide omgeving’ in de groepslokalen, de 
school en de omgeving waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen;

• Het uitvoeren van de specifieke montessorimethode, aangevuld met hedendaags 
hulpmateriaal;

• Goed opgeleide medewerkers, die beschikken over het montessoridiploma en eventueel 
andere pedagogische en didactische vaardigheden met bovenal veel affiniteit met 
kinderen en montessorionderwijs.

Strategisch beleidsplan ‘Samen sterk 2015-2020

Het huidige Strategisch beleidsplan ‘Samen nog sterker’ betreft de periode 2015-2020 en 
werd geschreven voor medewerkers, directeuren, GMR-leden, ouders en relaties van MOZON. 
Het Strategisch beleidsplan beschrijft onze koers voor de komende jaren. 



32

In 2020 lag het accent ontwikkeling van kwaliteit. Het Strategisch beleidsplan ‘Samen nog 
sterker’ kende aldus vier beleidsonderwerpen:

1. Kwaliteit en kwaliteitscultuur
Kwaliteitszorg binnen MOZON richt zich op zorgen dat ambitie werkelijkheid wordt door 
succes zichtbaar te maken. Dat succes gaat om de ontwikkeling van leerlingen, medewerkers 
en onze organisatie. Door kwaliteitszorg te richten op het zichtbaar maken van succes, 
ontstaat cultuur van willen weten, ontwikkelen en realiseren. Zo leggen we eigenaarschap 
bij de onderwijsprofessionals. 
In het document ‘Montessorionderwijs met kwaliteit’ stellen wij vast wat we samen afspreken 
over wat we van onderwijs van goede kwaliteit vinden en wat we nog moeten of willen doen 
om die kwaliteit te bereiken. Ook staat hierin beschreven hoe we zicht houden op de 
kwaliteitscycli en hoe we planmatig werken aan het behouden en ontwikkelen van de 
onderwijskwaliteit. 

Ontwikkelingen en resultaten 2018-2020

• Het kwaliteitsstelsel is geüpdatet, de eerder aanwezige instrumenten, documenten en 
werkwijzen hebben hierin een plek. Dubbele handelingen zijn er zoveel mogelijk 
uitgehaald; 

• Het kwaliteitsstelsel is gekoppeld aan een jaarlijkse planning- en controlcyclus;
• De school- en jaarplannen van de scholen zijn concreet, gericht op passende prioriteiten 

en op hoofdlijnen gekend door de bestuurder;
• Er wordt cyclisch gewerkt met de jaarplannen. Naast evaluatie op schoolniveau, vindt 

ook ten minste twee keer per jaar een evaluatie in het directieoverleg plaats. Hierdoor 
wordt geleerd van elkaar. Directeuren en intern begeleiders wisselen effectieve interventies 
in het onderwijs en in de teamontwikkeling uit;

• De kwaliteitsbijeenkomsten met alle medewerkers in de stichting zijn gekoppeld aan 
prioriteiten/het strategisch beleid van MOZON. Hierdoor groeit de bewustwording van de 
manier waarop aan kwaliteit van het onderwijs wordt gewerkt op alle lagen in de 
organisatie;

• Het praten over én gericht werken aan opbrengsten van het onderwijs heeft een duide-
lijker vorm gekregen (bv. hoe opbrengsten worden geanalyseerd) en vindt op alle lagen 
van de organisatie min of meer vergelijkbaar plaats. De intern begeleiders vormen hierbij 
een belangrijke schakel. Met dit als basis kan gezocht worden naar vormen van bijvoor-
beeld monitoren, maar ook instructie geven die nog meer passen binnen de montessorivisie.

 



Nina Bühn
Venlose Montessorischool 

Wat is voor jou het meest kenmerkende voor montessorionderwijs?
Een prikkelende omgeving waarin ieder kind ruimte geboden krijgt van een leid(st)er om 
vanuit competentiegevoel en autonomie ‘het zelf te leren’.  

Een leer- en leefomgeving waarin ruimte is voor persoonlijke leerstijlen, inzet van passend 
montessorimateriaal, oog voor de gevoelige perioden, leerroutes van concreet naar steeds 
abstract(er) niveau. Dit alles doorloopt ieder kind proces- en doelgericht als individu in een 
groep, waarbij omgaan met vrijheden en verantwoordelijkheden een essentieel onderdeel 
van het leerproces zijn.

Wat is voor jou het meest bijzondere moment in 2020? 
Flexibel out of the box (leren) denken en de veerkracht van kinderen, ouders en teams om in 
verbinding te blijven.

Vanuit competentiegevoel en autonomie ‘het zelf te leren’
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Auditeren ziet MOZON als een aspect van kwaliteitsbeleid. Ook in 2020 maakte Lex Spee 
deel uit van de ontwikkelgroep ‘waarderend auditeren’ van de Nederlandse Montessori-
vereniging (NMV). Danielle Teunissen en Monique Peerlings zijn namens MOZON auditeurs 
van de NMV en bezoeken daartoe montessorischolen in Nederland.

2. Informatie- en communicatietechnologie (ict)
MOZON investeert voortdurend in ict. Zowel op het gebied van hardware als in communicatie. 
MOZON is met ingang van 2020 overgestapt naar een ander leerlingadministratiesysteem, 
ParnasSys.
Door de Covid-19 crisis kwam online lesgeven in een stroomversnelling. Gebleken is dat dit 
door de teams snel en goed werd opgepakt. Het heeft tot weinig problemen geleid. Online 
lesgeven blijft in ontwikkeling. Omdat dit in de toekomst wellicht onderdeel van ons onder-
wijs blijft, is er geïnvesteerd in de aanschaf van meer digitale middelen. 

3. Integraal Kindcentrum (IKC)
In 2020 werkte MOZON samen met twee organisaties voor kinderopvang, te weten Korein 
in Venlo, Venray en Weert en Montessori Kinderopvang in Helmond. MOZON is voortdurend 
bezig deze samenwerkingen te intensiveren en te optimaliseren. Op de Venlose Montesso-
rischool leidde verdere samenwerking tot een tweede montessoripeutergroep. 

4. PR en marketing
MOZON en haar scholen willen graag zichtbaar zijn voor ouders, kinderen en belangstel-
lenden. We zijn daarom voortdurend actief op sociale media. Daarnaast denken na over 
hoe we ouders en andere belangstellenden over ons onderwijs kunnen informeren en hoe 
we ze daarvoor interesseren. Onze officiële communicatiekanalen zijn de websites van de 
stichting en de vier scholen.



35

Schoolplannen 2019-2023

In het schoolplan beschrijven de afzonderlijke scholen op hoofdlijnen hun onderwijskundig 
beleid en wat ze willen bereiken binnen de kaders van het strategisch beleid van MOZON. 

Het meerjarenschoolplan beschrijft de missie, de visie en de daaraan gekoppelde doelen. 
Dit schoolplan bestaat daarom uit vier jaarplannen. Doelen worden jaarlijks geëvalueerd en 
opnieuw vastgesteld. 

Jaarplannen

In de jaarplannen beschrijven de scholen specifieke onderdelen die dat jaar extra aandacht 
krijgen. Elk jaar wordt er een prioritering van zaken gemaakt. In 2020 stonden de volgende 
onderwerpen in de schijnwerpers:

• Professionalisering door het coachen en begeleiden van collega’s; 
• Werken aan een blijvende en prettige teamcultuur;
• De invoering en/of borgen van een nieuwe taal- en rekenmethode alsmede voor spelling 

en begrijpend lezen;
• Doorlopende leerlijnen van kinderen;
• De doorontwikkeling van ict;
• De bevordering van het schoolklimaat; 
• Ontwikkelen en implementeren van kwaliteitszorg. 

In de ‘Monitor verantwoordingsstukken’ leggen we vast hoe MOZON deze doelen 
verantwoordt. 

Vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel, planmatig en 
integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid en veiligheid van leerlingen. Onze 
scholen beschikken over de volgende deelvignetten: 

• vignet gezonde voeding in Helmond, Venlo en Weert;
• vignet natuur en milieu in Helmond;
• vignet sociaal-emotionele ontwikkeling in Helmond; 
• vignet welbevinden in Helmond. 
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Opbrengsten en leerresultaten

Wij werken voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Om zicht te krijgen op de geleverde 
kwaliteit gebruikt MOZON verschillende data. Dit zijn onder andere gegevens uit het leerling-
volgsysteem, gegevens uit testen en toetsen, opbrengstenkaarten op het gebied van 
begrijpend en technisch lezen en rekenen, kwaliteitskaarten, Cito-entree, Route 8 eindtoets-
gegevens, de School Attitude Questionnaire Internet (SAQI), niet-schoolse cognitieve 
capaciteitentest (NSCCT), vragenlijsten met betrekking tot welbevinden en sociale veiligheid, 
continuüm van zorg, een document met een omschrijving van zorgniveaus van leerlingen, 
bevindingen uit het inspectiebezoek, monitoring door het bestuur, auditering intercollegiaal 
door directies en intern begeleiders.

Passend onderwijs

In 2018 is besloten om de uitvoer van Passend onderwijs binnen MOZON meer gecentraliseerd 
vorm te geven. MOZON heeft te maken heeft met drie verschillende samenwerkingsverbanden 
waarin verschillende beleidskeuzes worden gemaakt. 
De ambitie van MOZON is dat ieder kind dat onderwijs krijgt dat nodig is. Binnen het montes-
sorionderwijs noemen we dit ook wel persoonlijk onderwijs. Onze ambities zijn uitgewerkt in 
de ondersteuningsprofielen van de scholen en het Bestuursondersteuningsprofiel van 
MOZON. In dit bestuursprofiel is de basisondersteuning beschreven en kan als in orde 
worden beschouwd.

De middelen die we ontvangen voor passend onderwijs worden nu samengevoegd. Vanuit 
daar worden beleidskeuzes gemaakt. We kiezen voor eigen beleid en sluiten waar mogelijk 
aan bij de regionale initiatieven van de samenwerkingsverbanden.

Door de toepassing van arrangementen, de inzet van expertise en het aantrekken van een 
partner die te verrichten onderzoeken voor alle MOZON-scholen verricht, is er binnen de 
stichting eenduidigheid ontstaan ten aanzien van de verschillende regionale samenwerkings-
verbanden. 

Bovendien is er een Bovenschoolse Ondersteuningscoördinator (BOC) benoemd, die de 
toelaatbaarheidsverklaringen van kinderen inhoudelijk beoordeeld en meedenkt bij 
complexe casuïstiek. Zij organiseert waar nodig de inzet van arrangementen en expertise.



37

Kosmisch onderwijs en opvoeding

Montessorionderwijs legt de kern van het onderwijs bij kosmische opvoeding. Deze 
opvoeding brengt kinderen waardering bij voor de natuur en alles wat door menselijke 
samenwerking tot stand is gekomen. Kosmische opvoeding ontwikkelt de bereidheid van 
kinderen om te werken in het belang van de gemeenschap en uiteindelijk te streven naar 
een vreedzame, betere wereld. Die ontwikkeling staat centraal in de opvoedingsrelatie 
kind-leerkracht en vormt het uitgangspunt voor de opvoeding van kinderen en jongeren. 
Onderwijs maakt hier deel van uit. Montessorionderwijs staat voor een totaal onderwijsaanbod, 
waarbinnen vakoverstijgend wordt gewerkt en waarbinnen de samenhang van verschillende 
onderdelen duidelijk wordt gemaakt. Dit willen we op onze MOZON-scholen tot uitdrukking 
brengen. Doelstelling hierbij is dat het kind verbanden leert zien, zijn of haar taak en plaats 
in de wereld leert ontdekken en zich daarnaar leert gedragen.

Eureka!

Montessorionderwijs betekent onderwijs op eigen niveau en tempo. Ons onderwijs leent 
zich er uitstekend voor om – zowel aan de onder- als bovenkant – onze kinderen dát te 
bieden wat zij nodig hebben. Ook (hoog)begaafde leerlingen met specifieke onderwijsbe-
hoeften moeten zo begeleid worden, dat zij kunnen presteren op het niveau dat op basis 
van hun capaciteiten verwacht mag worden. Bij MOZON hebben we onze eigen begaafd-
heidspecialist die op elke school (hoog)begaafde kinderen in de zogenaamde Eureka!groep 
begeleidt.

Burgerschap

Gert Biesta benoemt in zijn boek: Goed onderwijs en de cultuur van het meten (Biesta, 2012) 
drie domeinen waarin het onderwijs zou functioneren: kwalificatie, socialisatie en subjecti-
vering. Deze drie domeinen zouden volgens Biesta met elkaar in balans moeten zijn, wil er 
sprake zijn van goed onderwijs:

• Kwalificatie, het eigen maken van kennis en vaardigheden;
• Socialisatie, voorbereiden op een leven als lid van een gemeenschap en kennismaken 

met bijvoorbeeld tradities en praktijken, en; 
• Subjectivering: de vorming van de persoon, bijvoorbeeld autonomie, 

verantwoordelijkheid.
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Op onze scholen neemt burgerschapsontwikkeling een vanzelfsprekende plaats in. We 
volgen hiermee het NMV visiestuk ‘Innovatief montessorionderwijs’, uit maart 2016. 
Montessorionderwijs en -opvoeding streven drie gemeenschappelijke doelen na:

• Ontwikkeling van bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil (tezamen de persoonlijkheid);
• Het verwerven van bekwaamheid om te kunnen functioneren in het dagelijkse 

maatschappelijke leven en verdere studie;
• Een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol te leren vervullen in 

de samenleving van nu en morgen.

Open dagen en inloopochtenden 

Voor belangstellende ouders organiseert elke MOZON-school ieder jaar een open dag en 
meerdere inloopochtenden. Die dagen trekken altijd veel belangstelling. Ook aan de 
Landelijke Montessoridag nemen onze scholen graag deel. De dag biedt een prima 
gelegenheid om nieuwe en bekende ouders en andere belangstellenden te laten zien hoe 
we dagelijks met veel plezier werken op de scholen. Ouders maken kennis met de 
leerkrachten en montessorimaterialen. In verband met Covid-19 konden deze dagen in 
2020 geen doorgang vinden. In plaats daarvan organiseerden de scholen online 
rondleidingen en digitale ouderbijeenkomsten.
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Leerlingaantal

Op 1 oktober 2020 was het aantal leerlingen 735. Dat is een tijdelijke daling ten opzichte 
van 2019.

Samenwerking voortgezet onderwijs

Voor een probleemloze overstap naar het voortgezet onderwijs vinden overlegmomenten 
plaats tussen leerkrachten van de montessorischolen en het voortgezet onderwijs in de 
steden waar MOZON gevestigd is. Men wisselt informatie uit over de verschillende vormen 
van vervolgonderwijs, over mogelijke veranderingen daarin en over de schooladviezen die 
moeten leiden tot een juiste keuze van het vervolgonderwijs. Aan het einde van het 
schooljaar bespraken de leerkrachten de individuele leerlingen met de coördinatoren van de 
brugklassen.

Aantal leerlingen

Helmond Venlo Venray Weert Totaal
01-10-05 205 240 0 414 859
01-10-06 196 234 0 444 874
01-10-07 192 233 0 455 880
01-10-08 187 225 0 446 858
01-10-09 183 229 18 423 853
01-10-10 158 233 80 393 864
01-10-11 159 242 91 387 879
01-10-12 161 262 96 361 880
01-10-13 178 272 98 344 892
01-10-14 180 274 96 335 885
01-10-15 189 89 89 302 669
01-10-16 183 102 94 279 658
01-10-17 191 118 105 284 698
01-10-18 180 134 132 278 724
01-10-19 190 121 163 276 750
01-10-20 178 123 158 280 739

01-10-07 01-10-08 01-10-09 01-10-10 01-10-11 01-10-12 01-10-13
Helmond 192 187 183 158 159 161 178
Venlo 233 225 229 233 242 262 272
Venray 0 0 18 80 91 96 98
Weert 455 446 423 393 387 361 344
MOZON 880 858 853 864 879 880 892
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Uitstroomgegevens MOZON-scholen 
Om echt te weten hoe leerlingen functioneren in het vervolgonderwijs - en dus of we goed hebben 
geadviseerd - kunnen we alleen kijken naar leerlingen die een aantal jaar geleden zijn uitgestroomd. In het 
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Weert 217,4 n.v.t. voldoende 

 

 
 

pagina 18 van 24 

  
 
Samenwerking voortgezet onderwijs 
Voor een probleemloze overstap naar het voortgezet onderwijs vinden overlegmomenten plaats tussen 
leerkrachten van de montessorischolen en het voortgezet onderwijs in de steden waar MOZON gevestigd 
is. Men wisselt informatie uit over de verschillende vormen van vervolgonderwijs, over mogelijke 
veranderingen daarin en over de schooladviezen die moeten leiden tot een juiste keuze van het 
vervolgonderwijs. Aan het einde van het schooljaar bespraken de leerkrachten de individuele leerlingen met 
de coördinatoren van de brugklassen.  
 
Resultaten eindtoets in groep 8 
 
In verband met Covid-19 is er in 2020 geen eindtoets afgenomen. 
 
In 2019 waren de resultaten als volgt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitstroomgegevens MOZON-scholen 
Om echt te weten hoe leerlingen functioneren in het vervolgonderwijs - en dus of we goed hebben 
geadviseerd - kunnen we alleen kijken naar leerlingen die een aantal jaar geleden zijn uitgestroomd. In het 
algemeen geldt namelijk dat de effecten van onze advisering pas op zijn vroegst over drie leerjaren op het 
voortgezet onderwijs zichtbaar zijn. De gegevens die we hebben zijn van leerlingen die de afgelopen drie 

 
Score 2019 Score 2020 Resultaat 

Helmond 210,3 n.v.t. voldoende 

Venlo 209,2 n.v.t. voldoende 

Venray 205,5 n.v.t. voldoende 

Weert 217,4 n.v.t. voldoende 

 

 
 

pagina 18 van 24 

  
 
Samenwerking voortgezet onderwijs 
Voor een probleemloze overstap naar het voortgezet onderwijs vinden overlegmomenten plaats tussen 
leerkrachten van de montessorischolen en het voortgezet onderwijs in de steden waar MOZON gevestigd 
is. Men wisselt informatie uit over de verschillende vormen van vervolgonderwijs, over mogelijke 
veranderingen daarin en over de schooladviezen die moeten leiden tot een juiste keuze van het 
vervolgonderwijs. Aan het einde van het schooljaar bespraken de leerkrachten de individuele leerlingen met 
de coördinatoren van de brugklassen.  
 
Resultaten eindtoets in groep 8 
 
In verband met Covid-19 is er in 2020 geen eindtoets afgenomen. 
 
In 2019 waren de resultaten als volgt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitstroomgegevens MOZON-scholen 
Om echt te weten hoe leerlingen functioneren in het vervolgonderwijs - en dus of we goed hebben 
geadviseerd - kunnen we alleen kijken naar leerlingen die een aantal jaar geleden zijn uitgestroomd. In het 
algemeen geldt namelijk dat de effecten van onze advisering pas op zijn vroegst over drie leerjaren op het 
voortgezet onderwijs zichtbaar zijn. De gegevens die we hebben zijn van leerlingen die de afgelopen drie 

 
Score 2019 Score 2020 Resultaat 

Helmond 210,3 n.v.t. voldoende 

Venlo 209,2 n.v.t. voldoende 

Venray 205,5 n.v.t. voldoende 

Weert 217,4 n.v.t. voldoende 

 

 
 

pagina 18 van 24 

  
 
Samenwerking voortgezet onderwijs 
Voor een probleemloze overstap naar het voortgezet onderwijs vinden overlegmomenten plaats tussen 
leerkrachten van de montessorischolen en het voortgezet onderwijs in de steden waar MOZON gevestigd 
is. Men wisselt informatie uit over de verschillende vormen van vervolgonderwijs, over mogelijke 
veranderingen daarin en over de schooladviezen die moeten leiden tot een juiste keuze van het 
vervolgonderwijs. Aan het einde van het schooljaar bespraken de leerkrachten de individuele leerlingen met 
de coördinatoren van de brugklassen.  
 
Resultaten eindtoets in groep 8 
 
In verband met Covid-19 is er in 2020 geen eindtoets afgenomen. 
 
In 2019 waren de resultaten als volgt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitstroomgegevens MOZON-scholen 
Om echt te weten hoe leerlingen functioneren in het vervolgonderwijs - en dus of we goed hebben 
geadviseerd - kunnen we alleen kijken naar leerlingen die een aantal jaar geleden zijn uitgestroomd. In het 
algemeen geldt namelijk dat de effecten van onze advisering pas op zijn vroegst over drie leerjaren op het 
voortgezet onderwijs zichtbaar zijn. De gegevens die we hebben zijn van leerlingen die de afgelopen drie 

 
Score 2019 Score 2020 Resultaat 

Helmond 210,3 n.v.t. voldoende 

Venlo 209,2 n.v.t. voldoende 

Venray 205,5 n.v.t. voldoende 

Weert 217,4 n.v.t. voldoende 

 

 
 

pagina 18 van 24 

  
 
Samenwerking voortgezet onderwijs 
Voor een probleemloze overstap naar het voortgezet onderwijs vinden overlegmomenten plaats tussen 
leerkrachten van de montessorischolen en het voortgezet onderwijs in de steden waar MOZON gevestigd 
is. Men wisselt informatie uit over de verschillende vormen van vervolgonderwijs, over mogelijke 
veranderingen daarin en over de schooladviezen die moeten leiden tot een juiste keuze van het 
vervolgonderwijs. Aan het einde van het schooljaar bespraken de leerkrachten de individuele leerlingen met 
de coördinatoren van de brugklassen.  
 
Resultaten eindtoets in groep 8 
 
In verband met Covid-19 is er in 2020 geen eindtoets afgenomen. 
 
In 2019 waren de resultaten als volgt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitstroomgegevens MOZON-scholen 
Om echt te weten hoe leerlingen functioneren in het vervolgonderwijs - en dus of we goed hebben 
geadviseerd - kunnen we alleen kijken naar leerlingen die een aantal jaar geleden zijn uitgestroomd. In het 
algemeen geldt namelijk dat de effecten van onze advisering pas op zijn vroegst over drie leerjaren op het 
voortgezet onderwijs zichtbaar zijn. De gegevens die we hebben zijn van leerlingen die de afgelopen drie 

 
Score 2019 Score 2020 Resultaat 

Helmond 210,3 n.v.t. voldoende 

Venlo 209,2 n.v.t. voldoende 

Venray 205,5 n.v.t. voldoende 

Weert 217,4 n.v.t. voldoende 



40

Resultaten eindtoets in groep 8

In verband met Covid-19 is er in 2020 geen eindtoets afgenomen. In 2019 waren de 
resultaten als volgt:

School   Score 2019 Score 2020 Resultaat

Helmond 210,3 n.v.t. voldoende
Venlo  209,2 n.v.t. voldoende
Venray 205,5 n.v.t. voldoende
Weert 217,4 n.v.t. voldoende

Uitstroomgegevens MOZON-scholen

Om echt te weten hoe leerlingen functioneren in het vervolgonderwijs - en dus of we goed 
hebben geadviseerd - kunnen we alleen kijken naar leerlingen die een aantal jaar geleden 
zijn uitgestroomd. In het algemeen geldt namelijk dat de effecten van onze advisering pas 
op zijn vroegst over drie leerjaren op het voortgezet onderwijs zichtbaar zijn. De gegevens 
die we hebben zijn van leerlingen die de afgelopen drie jaar het derde leerjaar in het voort-
gezet onderwijs bereikten. Zij stroomden dus in 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017 uit.

Uit de figuur blijkt dat na het verlaten van de basisschool, 64,58% leerlingen van onze school 
in Helmond een opleiding volgt op het gegeven basisschooladvies. 31,25% zit na drie jaar 
boven het gegeven advies. Vanwege te kleine aantallen worden geen cijfers gepresenteerd 
over het percentage dat onder het gegeven advies zit. 

52% van onze oud-leerlingen uit Venlo volgt na drie jaar nog het gegeven schooladvies. 
32% zit boven het schooladvies en 16% onder opgegeven advies.

Voor onze school in Venray geldt dat 72,22% van de oud-leerlingen een opleiding op het 
gegeven advies volgt. 25% zit onder het basisschooladvies. Vanwege te kleine aantallen 
worden geen cijfers gepresenteerd over het percentage dat boven het gegeven advies zit.

82,67% van de oud-leerlingen van Weert volgt na drie jaar nog het gegeven schooladvies.  
9,33% van de oud-leerlingen zit boven het schooladvies en 8% onder het advies.
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Wanneer we onze percentages vergelijken met het landelijk gemiddelde en voorspelde 
referentiewaarden, dan wordt op onze school in Weert passend geadviseerd en zijn de 
adviezen op onze school in Venray wat aan de hoge kant. Daarentegen wordt in Helmond 
en Venlo wat aan de lage kant geadviseerd. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het 
gebruikelijk is om in Helmond een dubbel schooladvies te verstrekken. Er wordt nu wel 
kritisch gekeken of dit noodzakelijk is.
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Financiën 

Jaarrekening

Jaarlijks wordt de jaarrekening opgesteld en getoetst door Wijs Accountants. Vervolgens 
wordt de jaarrekening ter beschikking gesteld aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. 

In 2020 werd naar aanleiding van het verloop van het vermogen en de bijbehorende ken-
getallen, solvabiliteit en kapitalisatiefactor geconcludeerd dat MOZON een financieel gezonde 
organisatie is. Op basis van de meest recente meerjarenbegroting is de verwachting dat dit 
ook in de nabije toekomst zo zal blijven.

Treasurybeleid  

Binnen MOZON heeft treasury primair het doel om financiële risico’s te beheersen en secundair 
financieringskosten te reduceren en inzicht te geven in de omvang en samenstelling van de 
liquide middelen.
 
MOZON heeft een Treasurystatuut vastgesteld, waarin de Regeling Beleggen en Belenen is 
geïntegreerd. MOZON heeft gedurende de verslagperiode geen risicodragende beleggingen 
gedaan. De overtollige liquide middelen zijn weggezet in spaarproducten die direct opeisbaar 
zijn. De middelen van MOZON stonden in 2020 net zoals in voorgaande jaren verdeeld bij 
de Rabobank en ING Bank, op spaarrekeningen. Gezien de lage rentestanden en de risico’s 
die andere vormen van vermogensbeheer met zich meebrengen, was dit voor 2020 voor de 
stichting de beste optie.
 
Door MOZON wordt geen gebruik gemaakt van derivaten (zoals renteswaps) om risico’s af te 
dekken. Tevens worden er geen belangrijke prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s 
onderkend.  
 
Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan binnen MOZON.
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Balans per 31 december 2020

Activa   31-12-2020 (EUR)                  31-12-2019 (EUR)

Vaste activa
Materiële vaste activa  1.458.687   1.318.722

Totaal vaste activa   1.458.687   1.318.722

Vlottende activa
Vorderingen  290.036   247.349
Liquide middelen  1.260.202   1.464.390

Totaal vlottende activa   1.550.238   1.711.739

Totaal activa   3.008.926   3.030.461

 
Passiva   31-12-2020 (EUR)                  31-12-2019 (EUR)

Eigen vermogen
Algemene reserve  2.357.086   2.488.967

Totaal eigen vermogen   2.357.086   2.488.967

Voorzieningen  132.050   150.420
Kortlopende schulden  519.790   391.074

Totaal passiva   3.008.926   3.030.461
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Exploitatierekening 2020

Baten realisatie 2020 (EUR) begroting 2020 (EUR) realisatie 2019 (EUR)

Rijksbijdragen  4.522.190  4.374.190  4.375.762
Overige overheidsbijdragen 44.807  14.750  30.615
en subsidies
Overige baten 223.673  264.997  300.095

Totaal baten  4.790.670  4.653.937  4.706.472

Lasten

Personeelslasten 4.011.655  3.751.224  3.559.433
Afschrijvingen 164.146  178.848  144.190
Huisvestingslasten 291.741  342.092  304.650
Overige lasten 455.600  581.706  524.152

Totaal lasten  4.923.142  4.853.870  4.532.426

Saldo

Saldo baten en lasten  -132.472  -199.933  174.046
Saldo financiële baten en lasten  591  1.000  1.318

Totaal resultaat  -131.881  -198.933  175.364
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Vooruitblik

Strategisch Beleid

Het Strategisch Beleidsplan van MOZON ‘Verder dan de horizon’ wordt in schooljaar 2021-
2022 uitgerold. In overleg met diverse geledingen wordt een prioriteitenlijst samengesteld 
die zal worden uitgelijnd in acties en werkzaamheden.

Ontwikkelingen kwaliteitsbeleid en -cultuur

In 2021 staan onderstaande ontwikkelingen voor ons kwaliteitsbeleid en -cultuur op het 
programma:

• Op alle niveaus binnen MOZON worden de kwaliteit en opbrengsten van het montessori-
onderwijs doelgericht doorontwikkeld en geëvalueerd en zijn vervolgacties beredeneerd, 
concreet en meetbaar;

• De gesprekken die op bestuursniveau met de directeuren worden gevoerd over ontwik-
keling en opbrengsten van het onderwijs zijn voorbereid en uitgevoerd. Deze gesprekken 
hebben voldoende diepgang en duidelijke uitkomsten. Dit betekent dat de bestuurder 
goed is geïnformeerd over de ontwikkelingen op de scholen en dat de directeuren met 
hun team aan de slag kunnen gaan met passende en concrete vervolgacties;

• Directeuren zijn op eigen verzoek ondersteund bij het opstellen en/of evalueren van de 
jaarplannen. Jaardoelen en reflecties zijn daardoor specifieker en meetbaarder. Dit past in 
de professionalisering van de directeuren richting meedenken op tactisch en strategisch 
niveau;

• De jaardoelen 2021-2022 van de vier scholen worden verwerkt in een jaaroverzicht 
waarmee – gekoppeld aan de directiegesprekken over opbrengsten en 
schoolontwikkeling – de voortgang wordt gemonitord. Reflectie zal plaatsvinden op de 
koppeling met de jaardoelen van 2020-2021;

• Waarderende interne audits gericht op het kijken naar en werken aan opbrengsten zijn 
ingericht en opgestart. Op ten minste één school wordt een pilot-audit uitgevoerd;
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• Schoolspecifieke streefdoelen worden opgesteld in aansluiting op de referentieniveaus en 
de gewenste eindresultaten per school, gegeven de schoolweging (januari 2021);

• Er zal een kwaliteitsbijeenkomst met de intern begeleiders plaatsvinden, zodat ook ten 
aanzien van zicht op ontwikkeling en extra ondersteuning op kwaliteit en ontwikkeling op 
stichtingsniveau wordt gereflecteerd.

Partnerschap Opleiden in de School

Net als onze andere scholen zal Venray met ingang van februari 2021 ook toetreden tot het 
‘Partnerschap Opleiden in de School’ met Fontys Hogeschool Eindhoven.

Covid-19

Het kabinet kondigde aan dat zij voor de komende tweeënhalf jaar een steunpakket van 8,5 
miljard euro uittrekken. Met dit pakket moeten eventuele onderwijsachterstanden worden 
weggewerkt. De directeuren zullen met hun teams een plan opstellen hoe deze extra 
financiële middelen ingezet kunnen worden.  
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Colofon

Inhoud, samenstelling en eindredactie: Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost 
Nederland

Vormgeving: Van den Eijnden - ontwerp, Weert 

Onze scholen

Montessorischool Helmond Venlose Montessorischool
Dinkelstraat 65 Craneveldstraat 187
5704 GK Helmond 5914 SH Venlo
0492-510017 077-3545927
www.montessorischoolhelmond.nl www.montessorischoolvenlo.nl

Montessorischool Venray Montessorischool Weert
Boterbloem 45 Wiekendreef 101
5803 CN  6003 BV Weert
0478-515750 0495-543381
www.montessorischoolvenray.nl www.montessorischoolweert.nl
 
 
Juni 2021

Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
0495-547998
info@mozon.nl
www.mozon.nl
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