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Woord vooraf

Voor u ligt het jaarverslag van MOZON, Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost 
Nederland.

We kijken in dit jaarverslag terug op 2021. Een bewogen jaar waarin de impact van het 
Covid-19 virus groot was. In het primair onderwijs hebben leraren, ondersteunend personeel, 
schoolleiders en schoolbestuurders hun uiterste best gedaan om kwalitatief goed onderwijs 
te kunnen blijven bieden in omstandigheden die verre van ideaal waren.

Ook binnen MOZON was de energie en tomeloze inzet overal voelbaar. Er ontstonden nieuwe 
samenwerkingen, dilemma’s werden gezamenlijk opgepakt en we probeerden ons zo goed 
als mogelijk aan te passen aan de veranderde omstandigheden. Naast de leerpres taties 
was er veel aandacht voor het welbevinden van de kinderen. Mede dankzij de steun en het 
begrip van onze ouders hebben we samen getracht er voor onze leerlingen er een fijn jaar 
van te maken. Een groot compliment aan iedereen die hierin een bijdrage heeft geleverd.

  Weert, juli 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. 

MOZON tijdens de Covid-19 pandemie in 2021

Gedurende de periode 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 moest thuisonderwijs 
op afstand worden gegeven en werd noodopvang verleend voor kinderen van ouders met 
cruciale beroepen. Onze scholen konden met ingang van 8 februari 2021 weer opstarten 
met fysiek onderwijs. Dit onder voorwaarden van de algemene veiligheidsmaatregelen.

Het kabinet kondigde in februari aan voor 2,5 jaar een steunpakket van 8,5 miljard euro uit 
te zullen trekken. Met dit pakket moeten eventuele onderwijsachterstanden worden weg-
gewerkt. Ook is er door de regionale samenwerkingsverbanden een subsidieaanvraag 
gedaan. Hiervoor hebben de scholen de subsidie ‘extra hulp voor in de klas’ ontvangen.

Half maart 2021 werden de toetsen afgenomen op de scholen. Conform de kwaliteitscyclus 
die MOZON hanteert zijn de resultaten van alle scholen besproken op 8 april  2021. Conclusie 
was dat het binnen MOZON na de eerste lockdown meeviel met de leerachterstanden van 
onze leerlingen. 

Een analyse van opbrengsten leidde tot de ontwikkelthema’s op het gebied van begrijpend 
lezen, het welbevinden van de kinderen en aandacht voor onze jongste leerlingen en ouders 
nog niet bekend zijnde met de visie en werkwijze van montessorionderwijs. Tevens werden 
de ingezette herstelplannen voortgezet.

Ten aanzien van de leerlingen van groep 8 werd er kansrijk geadviseerd met betrekking tot 
het vervolgonderwijs op het voortgezet onderwijs. Ook werd een warme overdracht met 
mentoren van het VO door leerkrachten van groep 8 nagestreefd en gerealiseerd.

Vanaf de tweede helft van april kon het personeel van onderwijs en kinderopvang zichzelf 
preventief testen op het coronavirus. Er werden maatregelen genomen met het doel de 
veiligheid van medewerkers zoveel als mogelijk te waarborgen en de scholen zo lang mogelijk 
open te houden.
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MOZON probeerde zoveel als mogelijk haar leerkrachten een hart onder de riem te steken 
tijdens deze bijzondere en intensieve periode. Er waren attenties en online bijeenkomsten met 
het accent op welbevinden en teamsfeer hetgeen door medewerkers erg op prijs is gesteld.

Eind 2021 was er in Nederland de verwachting dat vaccineren een einde zou brengen aan 
de coronaperiode. Dit bleek niet het geval, er was zelfs sprake van een nog besmettelijkere 
variant met als gevolg dat de samenleving in ons land half december weer op slot ging en 
werd de kerstvakantie voor kinderen met één week verlengd. Zo gingen we samen het jaar 
2022 in.

Alle scholen binnen MOZON hebben inmiddels de nodige ervaring opgedaan met digitaal 
lesgeven. Een baanbrekende en interessante ervaring. Desalniettemin geven onze leer-
krachten toch echt het liefst fysiek les op school. Bovendien is in het montessorionderwijs het 
individueel contact met een kind een hele belangrijke pijler. We hebben in deze bijzondere 
periode vooral ook mogen ervaren dat ‘school’ voor kinderen én hun ouders een hele 
belangrijke en bijzondere plaats inneemt in het dagelijks leven.
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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 keuze-
momenten 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.



Esther Jans
Montessorischool Weert

Wat is voor jou het meest kenmerkende voor montessorionderwijs? 
“Het grootste teken van succes voor een leraar is om te kunnen zeggen: de kinderen werken 
nu alsof ik niet besta”. Ik vind dit één van de mooiste uitspraken van Maria Montessori en ook 
heel kenmerkend voor het montessorionderwijs. De kinderen voelen zich verantwoordelijk 
voor hun eigen leerproces en leren vanuit intrinsieke motivatie. 

Wat is voor jou het meest bijzondere moment in 2021?
Het meest bijzondere moment van 2021 was voor mij het moment dat alle kinderen weer 
tegelijk met elkaar naar school mochten. Het leek altijd zo vanzelfsprekend maar we weten 
nu met elkaar dat dit niet zo is. De kinderen waren ontzettend blij en wij als leerkrachten 
natuurlijk ook!

Daarnaast ben ik in 2021 geslaagd voor de montessoriopleiding Vakbekwaam, daar ben ik 
natuurlijk ook super blij mee. 

De kinderen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen 

leerproces en leren vanuit intrinsieke motivatie.
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Onze organisatie in 2021

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 College van Bestuur (CvB) 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 het CvB 
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 ‘Verder dan 
de horizon 2021-2026’. 

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

A.F. (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
    voorzitter –Weert-Nederweert– en
    bestuurslid –Helmond-Peelland en Noord-
    Limburg– in de drie samenwerkings-
    verbanden 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 2021 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 4 oktober 2021 lichtte het bestuur de beleidsvoornemens van 
het schooljaar 2021-2022 toe. Daarnaast presenteerden de directieleden de jaarplannen 
van hun scholen in relatie tot het strategisch beleidsplan. 
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Samenstelling raad van toezicht  

Naam Functie in raad Nevenfuncties (On)bezoldigd

mw. Y.H.G. (Yvonne)  Voorzitter  Manager kwaliteit en compliance  Bezoldigd
Kusters-Peeters  Summa Groep B.V. 

   Raad van Advies Zomerparkfeest Onbezoldigd

Mw. mr. E.(Edith)  Lid Als Zzp’er vertrouwenspersoon en coach  Bezoldigd
L.H. Vullings  voor jonge startende ondernemers 
 

Mw. drs. B.(Brigit)  Lid Eigenaar Mennen Coaching en Bezoldigd
H.M. Mennen  HR-advies    

   Voorzitter Stichting “De gewoonste  Onbezoldigd
   zaak van Weert”

Schoolleiding

MOZON bestuurt vier scholen in Helmond, Venlo, Venray en Weert. 
In 2021 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
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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%.

Leerlingaantal

Op 1 oktober 2021 was het aantal leerlingen 759. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 
2020.

 

(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 2021 werd advies en/of instemming verleend ten aanzien van het Jaarverslag 2020, de 
Begroting 2022, de Jaarrekening 2020, het Bestuursformatieplan 2021-2022, de nieuwe 
Arbodienst, gewijzigd verzuimbeleid, gewijzigde secundaire arbeidsvoorwaarden, gewijzigd 
functieboek, Taalverzorgingstoets,  het medezeggenschapsstatuut, toelatingsbeleid, protocol 
advisering, Strategisch beleidsplan 2021-2026, en het Covid-schoolreglement.

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
01-10-21 192 125 158 284 759

01-10-07 01-10-08 01-10-09 01-10-10 01-10-11 01-10-12 01-10-13 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21
Helmond 192 187 183 158 159 161 178 180 189 183 191 180 190 176 192
Venlo 233 225 229 233 242 262 272 274 89 102 118 134 121 123 125
Venray 0 0 18 80 91 96 98 96 89 94 105 132 163 157 158
Weert 455 446 423 393 387 361 344 335 302 279 284 278 276 279 284
MOZON 880 858 853 864 879 880 892 885 669 658 698 724 750 735 759
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Venray 0 0 18 80 91 96 98 96 89 94 105 132 163 157 158
Weert 455 446 423 393 387 361 344 335 302 279 284 278 276 279 284
MOZON 880 858 853 864 879 880 892 885 669 658 698 724 750 735 759
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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 2021 zijn geen klachten gemeld. 
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Medewerkers

Bij MOZON werkten in 2021 73 medewerkers. In 2020 waren dit er 72 en in 2019 waren dit 
70 medewerkers. 

 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 2021 4,7% en in 2020 4,44%. Het verzuimpercentage 
van MOZON over 2021 was 3,96%, over 2020 4,58% en over 2019 3,43%. 
 
Doel voor 2021 was om het verzuimpercentage beneden de 4% te houden, hetgeen is 
bereikt. 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 
regelmatig gesprekken te voeren met medewerkers kan op tijd gestuurd worden en 

2021 2020 2019 2018 2017 2016
< 25 jaar 5 4 3 3 1 4
25-34 jaar 23 23 24 22 20 18
35-44 jaar 23 25 24 23 19 14
45-54 jaar 13 11 11 9 6 9
55-60 jaar 4 6 6 7 7 8
> 60 jaar 6 3 2 3 3 3
totaal 74 72 70 67 56 56
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wanneer nodig begeleiding gegeven. Zo doen we ons best om het verzuimpercentage 
onder 4% te krijgen. 

Ziekteverzuim (%) 2018  2019  2020  2021

Landelijk  5,90 5,68 4,44 4,70
MOZON 4,85 3,43 4,58 3,96

Arbodienst

Perspectief voert onze verzuimbegeleiding en adviseert daarnaast over arbeidsomstandig-
heden, arbozorg, re-integratie en gezondheidsmanagement. 

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 
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.

in % 2017 2018 2019 2020 2021
landelijk 6 5,9 5,68 4,44 4,7
MOZON 2,21 4,85 3,43 4,58 3,96
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Petra Hagelaar
Montessorischool Helmond

Wat is voor jou het meest kenmerkende voor montessorionderwijs?
Ik vind de uitspraak “leer mij het zelf te doen” te gek. Kinderen medeverantwoordelijk maken 
voor hun eigen leerproces en kinderen hun eigen ‘ik’ laten ontwikkelen in een goed voor-
bereide omgeving is toch ideaal?

Wat is voor jou het meest bijzondere moment in 2021? 
Het moment dat de kinderen weer ‘gewoon’ naar school konden om hier samen te spelen 
en leren. Ondanks het zeer geslaagde thuisonderwijs, is dat toch het allerfijnst? 

Kinderen medeverantwoordelijk maken 

voor hun eigen leerproces.
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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.



25

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 professionalise-
ringsplan. In 2021 bedroegen de kosten voor professionalisering € 80.314,87. In 2020 was 
dit € 100.550,70. 

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 montessori-
opleiding (een post-HBO-opleiding). MOZON stelt de voorwaarde dat iedere bevoegde 
leerkracht binnen drie jaar na benoeming het post-HBO-diploma behaalt. 

In 2021 hebben 6 medewerkers hun montessoridiploma vakbekwaam behaald en zijn er 4 
medewerkers gestart met de opleiding vakbekwaam leerkracht montessorionderwijs verzorgd 
door de Haagse Montessoriopleiding.

De Fontys Pabo in Eindhoven en onze scholen in Helmond, Venlo Venray 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 
montessorionderwijs. 

Eveneens zijn er zulke contacten met de Pabo de Kempel in Helmond en Fontys Pabo Venlo.
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MOZON-academie

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 
ontwikkeling 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 begeleiders, 
preventiemedewerkers en specialisten op het gebied van pedagogisch klimaat en verbeter-
trajecten.

MOZON-studiedagen

In maart 2021 werd tijdens de jaarlijkse MOZON-Kwaliteitsdag samen gewerkt aan algemene 
en specifieke vormen van kwaliteit.

Op 22 oktober 2021 was de MOZON-studiedag. Deze studiedag stond in het teken van 
één van de prioriteitspunten uit het strategisch beleidsplan m.b.t. niveaubepaling van de 
leerling en de waarde van toetsen en de waarde van het pedagogisch concept van Maria 
Montessori. Op het punt van niveaubepaling van de leerling leven diverse meningen. Doel is 
– aansluitend op enkele reeds bestaande initiatieven – tot overeenstemming en prioritering 
te komen over de wijze waarop toetsing een plaats krijgt in het onderwijs.



Renske Douma
Venlose Montessorischool 

Wat is voor jou het meest kenmerkende voor montessorionderwijs?
Iedereen mag zijn zoals hij/zij is.

Wat is voor jou het meest bijzondere moment in 2021? 
Een klas zelfstandig en rustig aan het werk als ik terugkom van een ongepland lang gesprek.
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Huisvesting

In 2021 zijn er in 10 klaslokalen in Weert nieuwe keukentjes geplaatst. In Helmond is het 
sluitwerk van de ramen vernieuwd en heeft er buitenschilderwerk plaatsgevonden. In Venlo 
zijn er picknicktafels aangeschaft voor het schoolplein en in Venray is er een houten berging 
op het schoolplein geplaatst.
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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 onderwijs 
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 ‘Verder dan de horizon 2021-2026’

Het huidige Strategisch beleidsplan ‘Verder dan de horizon’ betreft de periode 2021-2026 
en is tot stand gekomen na breed gezamenlijk overleg en een vervolg op de voorgaande 
plannen ‘Samen sterk’ (2010) en ‘Samen nog sterker’ (2015). Het bevat de hoofdlijnen van 
beleid en de ambities voor de komende periode van 5 jaar.
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Het beleidsplan is géén uitgewerkt plan, maar een richtinggevend document dat de aan-
dacht wil richten op hetgeen ons bezighoudt en de komende 5 jaren onze beleidsagenda 
bepaalt. Het hoeft niet allemaal tegelijk. 
 
In dit document worden verschillende te bespreken onderwerpen genoemd. Soms betreft 
het extra informatie en/of uitwerking of gaat het over onderwerpen die meningsvormend zijn 
en die discussie behoeven.

Voor het schooljaar 2021-2022 hebben we de volgende 3 belangrijkste gesprekspunten 
geformuleerd:

1. Niveaubepaling van leerling, de waarde van toetsen en de waarde van montessori;

2. Personeelsbeleid: werving en behoud van personeel en werklast;

3. Passend onderwijs en het concept montessori.
 
Een open overlegklimaat om deze onderwerpen te bespreken is hiervoor een basisvoor-
waarde. En gezien het feit dat dit binnen MOZON mogelijk is bestaat er een algemeen 
vertrouwen dat wij er gemeenschappelijk in zullen slagen onze reis richting horizon te 
continueren en uiteindelijk te volbrengen.

Kwaliteit en kwaliteitscultuur

MOZON heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. We doorlopen een kwaliteitscyclus waarbij 
er voortdurend gekeken wordt naar de wijze waarop we dingen en waarbij er voortdurend 
kritisch gekeken wordt naar wat er beter kan. 

Kwaliteitszorg binnen MOZON richt zich op zorgen dat ambitie werkelijkheid wordt door 
succes zichtbaar te maken. Dat succes gaat om de ontwikkeling van leerlingen, mede-
werkers en onze organisatie. Door kwaliteitszorg te richten op het zichtbaar maken van 
succes, ontstaat cultuur van willen weten, ontwikkelen en realiseren. Zo leggen we eigenaar-
schap 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 kwaliteits-
cycli en hoe we planmatig werken aan het behouden en ontwikkelen van de onderwijskwaliteit. 



Judith Vrolings
Montessorischool Venray 

Wat is voor jou het meest kenmerkende voor montessorionderwijs? 
Het meest kenmerkende voor montessorionderwijs is voor mij de bredere kijk op de ontwik-
keling van kinderen en de zelfstandigheid. Niet allemaal op hetzelfde moment hetzelfde doen 
maar door goed te observeren kijken wat het kind nodig heeft. Zijn wie je bent. Maar wat ik 
vooral heel mooi vind is dat er in met name in de onderbouw tijd en ruimte is voor de zin-
tuigelijke ontwikkeling. Want zoals Maria zegt: “de opvoeding van de zintuigen gaat vooraf aan 
die van die van de hogere intellectuele activiteiten”. Wil je echt goed kunnen leren dan gaan 
daar heel wat vaardigheden aan vooraf. Als ik kijk naar de zintuiglijke kast word ik blij van de 
materialen die er staan om de zintuigen te ontwikkelen en de manier waarop de materialen 
worden aangeboden.

Wat is voor jou het meest bijzondere moment in 2021? 
Mijn meest bijzondere moment is natuurlijk dat ik in september 2021 de Montessoriopleiding 
heb afgerond en mijn Montessori diploma heb gehaald. Na heel wat jaren onderwijs ervaring, 
scholing enz. vallen nu de puzzelstukjes voor mij op de juiste plek.

Door goed te observeren kijken wat het kind nodig heeft.
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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. In de ‘Monitor verantwoordingsstukken’ leggen we vast hoe MOZON 
deze doelen verantwoordt. 

Informatie- en communicatietechnologie (ict)

Met ingang van 1 april zijn we overgestapt naar een andere ICT-beheerder, Prowise uit 
Budel, die het beheer van onze hardware zal uitvoeren. 

Integraal Kindcentrum (IKC)

In 2021 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. 
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PR en marketing 

MOZON en haar scholen willen graag zichtbaar zijn voor ouders, kinderen en belangstellen-
den. We zijn daarom voortdurend actief op sociale media. Met betrekking tot PR, door 
sommige scholen opgenomen in hun jaarplan, is voor alle scholen een informatief animatie-
filmpje gemaakt. Deze zijn terug te zien op de websites van het bestuur en de afzonderlijke 
scholen.

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. 

Passend Onderwijs 

In november 2020 is de evaluatie Passend Onderwijs door de toenmalige minister van 
onderwijs gepresenteerd. Vanuit de evaluatie worden voorstellen gedaan om Passend 
Onderwijs te verbeteren. Een belangrijk thema is het toewerken naar inclusiever onderwijs. 
In de samenwerkingsverbanden is in 2021 veel gesproken over de wijze waarop hier vorm 
aan gegeven kan worden. In 2021 heeft het accent gelegen op visievorming. In de nieuwe 
ondersteuningsplannen die de samenwerkingsverbanden in mei 2022 gereed dienen te 
hebben, zal dit worden vertaald naar meer concrete doelen en acties.  
 
Ook binnen MOZON denken we na over hoe we Passend Onderwijs de komende jaren 
willen vormgeven. Passend onderwijs vormgeven binnen onze visie en ons werkconcept 
kwam daarbij in de top 3 van prioriteiten in deze planperiode. 
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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 vak -
overstijgend 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 begaafdheidspecialist 
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’ (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.
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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 gelegen-
heid 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 2021 geen doorgang 
vinden. In plaats daarvan organiseerden de scholen online rondleidingen en digitale ouder-
bijeenkomsten.

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. 

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.

School                                        Score 2019               Score 2020                 Score 2021               Score 2022

Helmond  210,3 n.v.t. 195,6 184,4
Venlo 209,2 n.v.t. 195,1 184,4
Venray 205,5 n.v.t. 201,9 163,5
Weert 217,4 n.v.t. 212,1 199,3
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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 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 voortgezet 
onderwijs bereikten. Zij stroomden dus in 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018.

Uit de figuur blijkt dat na het verlaten van de school in Helmond 63% in het derde leerjaar 
op het gegeven basisschooladvies zit.

Van onze oud-leerlingen uit Venlo in derde leerjaar zit 53% op het basisschooladvies.

82% van onze oud-leerlingen uit Weert zit in het derde leerjaar op het basisschooladvies.

Uit de figuur blijkt dat na het verlaten van onze school in Venray 70% in het derde leerjaar 
op het basisschooladvies zit.
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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. 

MOZON voert een goed financieel beleid, uitgaande van de geldende criteria. We merken 
dat wij in onze begroting aannames doen die leiden tot een verwacht tekort. Maar bij 
realisatie constateren we uiteindelijk een minder negatief resultaat. Dit wordt veroorzaakt 
door de complexe financiering van het primair onderwijs, waardoor het voor schoolbesturen 
vooraf onzeker is, wat zij precies te besteden hebben. Schoolbesturen begroten daarom 
met terughoudendheid, dit geldt dus ook voor MOZON. 

Mogelijk biedt de nieuwe bekostiging door de overheid, voortvloeiend uit het onderzoek naar 
de toereikendheid van de bekostiging, tot meer soelaas. De vereenvoudiging bekostiging 
primair onderwijs treedt 1 januari 2023 in werking. Als schoolbesturen vooraf weten wat 
precies hun bestedingsruimte is, zijn zij waarschijnlijk ook eerder geneigd om hun reserves 
aan te spreken. 

Treasurybeleid  

Binnen MOZON heeft treasury primair het doel het beheersen van financiële risico’s en 
secundair het reduceren van financieringskosten en inzicht 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 2021 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 
2021 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 2021

Activa   31-12-2021 (EUR)                  31-12-2020 (EUR)

Vaste activa
Materiële vaste activa  1.472.434   1.458.687

Totaal vaste activa   1.472.434   1.458.687

Vlottende activa
Vorderingen  253.642   290.036
Liquide middelen  1.463.505   1.260.202

Totaal vlottende activa   1.717.148   1.550.238

Totaal activa   3.189.582   3.008.926

 
Passiva   31-12-2021 (EUR)                  31-12-2020 (EUR)

Eigen vermogen  2.625.441   2.357.086
Voorzieningen  115.535   132.050
Kortlopende schulden  448.606   519.790

Totaal passiva   3.189.582   3.008.926
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Exploitatierekening 2021

Baten realisatie 2021 (EUR) begroting 2021 (EUR) realisatie 2020 (EUR)

Rijksbijdragen  5.058.491  4.637.670  4.522.190
Overige overheidsbijdragen 29.641  8.250  44.807
en subsidies
Overige baten 207.659  248.908  223.673

Totaal baten  5.295.791  4.894.828  4.790.670

Lasten

Personeelslasten 4.088.669  4.096.320  4.011.655
Afschrijvingen 174.297  184.679  164.146
Huisvestingslasten 284.727  333.455  291.741
Overige lasten 477.429  505.738  455.600

Totaal lasten  5.025.122  5.120.192  4.923.142

Saldo

Saldo baten en lasten  270.669  -225.364  -132.472
Saldo financiële baten en lasten  2.314  0  591

Totaal resultaat  268.355  -225.364  -131.881
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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
 
 
Juli 2022

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

www.mozon.nl 


