
                      
 

Notulen MR vergadering maandag 25 mei 2020 

 
Locatie: online (middels Google Hangouts) 
MR ouders aanwezig: Wessel van Eeuwen (voorz), Ilona de Bil (secr), Arjan Nuijten 
MR personeel aanwezig: Ilona van Bruggen, Niki Kamerbeek, Nienke Aben-Henning 
Extra aanwezig: Jolien Brouwer (directie)  
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Wessel opent om 19.30 de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Vaststellen notulen 
De concept notulen van 23 april 2020 worden vastgesteld. Op de concept notulen van 6 april 2020 is nog 
een kleine correctie nodig. Deze dient na correctie per mail ter controle met de MR leden te worden 
gedeeld. Zodra deze ook wordt vastgesteld mogen beide notulen worden gepubliceerd en gedeeld met de 
GMR. (actie secretaris) 
 
3. Ingekomen stukken 

● Mail VOO d.d. 2 april 2020, update! Servicekaart VOO en einde project versterking MR 
● Mail VOO d.d. 21 april 2020, update! Heropening scholen: wat te doen - online Cursusaanbod MR 
● Mail GMR raad d.d. 21 april 2020, update vanuit de GMR 
● Mail Christie van der Haar d.d. 22 april 2020, Videoboodschap van Akke haar eerste 100 dagen en 

blik op de toekomst 
● Mail Sander van Velthoven d.d. 22 april 2020, overeenstemming MR voor plan de komende 

weken en het antwoord van Wessel daar op 
● Mail VOO d.d. 23 april 2020, update op heropening scholen: wat te doen 
● Mail VOO d.d. 28 april 2020, online training voor overblijfmedewerkers 
● Mail VOO d.d. 4 mei 2020, kort onderzoek naar de rol van uw MR 
● Mail GMR raad d.d. 15 mei 2020, vergadering en opening scholen 
● Mail van een ouder aan Jolien d.d. 15 mei 2020, vrije maandagen en donderdagen in mei in het 

antwoord van Jolien daar op 
● Mail VOO d.d. 19 mei 2020, uitkomsten onderzoek betrokkenheid MR 
● Mail stichting 010010 d.d. 20 mei 2020, groep 7 bouwt aan de toekomst! Doet jouw klas mee? 

 
De leden van de MR hebben kennis genomen van de inhoud van deze mails.  

 
4. Inhoudelijke bespreekpunten: 

● Huidige situatie 
Hoe gaat het nu? Wat gaat er goed? Wat kan er beter?  
Planning rest van het schooljaar? 

Het algemene beeld is dat iedereen tot nu toe positief is over hoe het nu gaat met de halve klassen en de 
noodopvang voor cruciale beroepen. De 1,5 meter afstand regel gaat ieder in het team op zijn eigen 
manier mee om waar zij zichzelf het prettigst bij voelen. De gefaseerde binnenkomst van groep 1 en 2 
wordt door de leerkrachten als prettig ervaren zodat de kinderen, nu de ouders niet mee naar binnen 
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mogen, wel even persoonlijke aandacht bij de opstart kunnen krijgen. Het blijkt dat het voor kinderen en 
ouders niet altijd even fijn is om in de laatste groep ingedeeld te zijn bij binnenkomst. Iets om te bekijken 
hoe eventueel op te lossen als na 8 juni de scholen mogelijk weer volledig open mogen.  
 
Verder ervaart het team het als prettig dat de woensdag o.a. gebruikt kan worden voor de roosters, 
analyses e.d. Er wordt opgemerkt dat het er wel op lijkt dat sinds de kinderen weer naar school gaan het 
thuiswerk wel wat losser is geworden. Hier moet men scherp op blijven. Het team geeft aan dat ze vrij 
snel goed in beeld hebben waar de kinderen staan en zij de tijd liever steken in onderwijstijd dan in 
toetsen. Een eindtoets wordt dit schooljaar niet als noodzakelijk gezien mits er dan wel september/begin 
oktober een toetsmoment gaat zijn. De Holm zal wat betreft het toetsen het algemene besluit binnen 
Voila volgen.  
 
Tevens wordt er een vraag gesteld in hoeverre het weekrooster na een volledige openstelling nog 
gehandhaafd zal blijven zodat kinderen die bijvoorbeeld niet naar school kunnen weer eenvoudig het 
thuiswerk op kunnen pakken. Dit zal in het teamoverleg worden meegenomen alsook hoe om te gaan met 
de rapporten dit jaar. 
 

● Vakantierooster 2020-2021 
Het vakantierooster is zoals voorgaande jaren al door de GMR van Voila vastgesteld en kan niets meer aan 
worden veranderd. Het enige dat nog afhankelijk van de jaarplanning bepaald moet worden zijn de 
studiedagen: 7 dagen voor groep 1-6 en 3 dagen voor groep 7-8. Eind januari/begin februari is er altijd 1 
nodig en in september is er altijd 1 vastgesteld door Voila voor heel Voila. Vanwege het gezamenlijk 
gebruik van het gebouw lijkt het de beide directies van de scholen verstandig deze dagen in overleg met 
elkaar af te spreken zodat deze op hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Er is een wens in juni zelfs 3 dagen 
achter elkaar te koppelen. De MR heeft hier nog geen duidelijk standpunt over wat men daarvan vindt. 
Misschien kan het rondom een weekend plaatsvinden zodat wat dagen in de week ervoor en wat dagen in 
de week erna? Zowiezo als deze dagen geclusterd moeten blijven is het wenselijk dit later in juni plaats te 
laten vinden omdat er in mei ivm de meivakantie ook al zoveel dagen uitvallen. Jolien zal heel binnenkort 
een voorstel hierover met de MR delen. Ook zal er navraag worden gedaan wat de + 5 uur op 30-09-2021 
op het rooster precies inhoudt. (actie Jolien) 
 

● Formatie 2020-2021 
M.b.t. de formatie was er de vorige keer een vraag gesteld of er vanuit de regering niet al aankomend 
schooljaar extra gelden beschikbaar zouden komen om de werkdruk te verlagen en of deze dan al mee 
waren genomen in het beschikbare budget? Uit navraag blijkt dat deze gelden er inderdaad gaan zijn en 
dat deze nog niet mee waren genomen in het beschikbare budget waar in het vorige plaatje mee was 
gerekend. In de nieuwe opzet die Jolien met de MR heeft gedeeld voor deze vergadering is deze wel 
verwerkt en met name ingezet voor de onderwijsassistent en gym. 
 
De formatie blijft een lastige puzzel. In het nieuwe plan lijkt met name groep 6 minder vaak een vaste 
leerkracht te hebben en in de middagen meer groepsdoorbrekend te moeten gaan werken met groep 7. 
De focus lijkt meer te liggen op de basis bij de kleuters en groep 3-4. In een brainstorm met elkaar worden 
diverse voor- en nadelen met elkaar besproken van de verschillende opties en adviezen gegeven. Jolien 
zal deze meenemen in nieuwe voorstellen welke ze weer met de MR zal delen. 
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De gym zal op de woensdagen blijven en vermoedelijk in grotere groepen plaats gaan vinden. Dit hangt af 
van de reactie van SportXperience waar Jolien een aanvraag heeft ingediend. 
 
Een vraag/tip die nog gesteld is om de tijd van de leerkrachten zo effectief mogelijk te benutten is: 
Moeten de groepsvieringen niet allemaal unitbreed opgepakt gaan worden en de voorbereidingen dus 
alleen in de groepsdoorbrekende middagen plaats gaan vinden? 
 

● Jaarplan 2020-2021 
Voor deze vergadering is een jaarplan met de MR gedeeld met daarin een terugblik op schooljaar 
2019-2020 en de peilers voor schooljaar 2020-2021.  
In de terugblik wordt duidelijk dat de basis beter op orde moet komen en er dus meer geïnvesteerd moet 
gaan worden in groep 1-2-3. Dit zal gebeuren in samenspraak met het kwaliteitsteam van Voila. Verder 
wordt opgemerkt dat het toch eigenlijk ook wel heel wenselijk is dat de nieuwe website in de lucht gaat 
zijn op het moment dat het nieuwe gebouw in gebruik zal worden genomen. De nieuwbouw wekt 
mogelijk interesse bij potentiële toekomstige ouders en dan is het belangrijk dat men een goede indruk 
krijgt. 
 
Bij het jaarplan van 2020-2021 is er bewust voor gekozen het plan niet te groot te maken en het vooral 
overzichtelijk te houden zodat helder in beeld blijft wat de peilers zijn. Vanuit de MR wordt bevestigd dat 
deze peilers inderdaad aansluiten en een grove samenvatting zijn van de afgelopen 2 jaar. Gevraagd 
wordt of daar nog details onder te hangen zijn. 
 

● Update nieuwbouw / verhuisplan 
Met de nieuwbouw verloopt alles vooralsnog volgens schema. De bouw heeft goed door kunnen gaan en 
de akoestiek in het gebouw lijkt op orde. Verder is bij De Holm en De Heerd al heel veel ingepakt en 
opgeruimd. De inrichting is ook al besloten en de offerte er uit. Levering zal vanaf 6 juli plaatsvinden en 
voor de start moet alles er zijn. Alleen de details van ruimtes als poppenhoek en teamkamer moeten nog 
definitief worden ingevuld. 
 
Het ontwerp van het schoolplein is er ook en het wachten is op de laatste offerte. Zodra dit ook rond is zal 
het eerst aan het team worden gepresenteerd en vervolgens ook aan de ouders. Het is een wens dat 
kinderen en ouders voor de start van het nieuwe schooljaar in het nieuwe gebouw zijn geweest. Er zal 
gekeken moeten worden wat er volgens de richtlijnen van het RIVM mogelijk gaat zijn in combi met de 
planning van de verhuizing. 
 
5. Mededelingen: 

● Directie/Team 
Geen bijzonderheden anders dan reeds besproken in de bespreekpunten. 
 

● Ouderraad 
Geen bijzonderheden. 
 
6. Rondvraag 
Er wordt opgemerkt dat vergaderingen wel eens uitlopen en/of er voor bepaalde punten niet altijd 
genoeg tijd is. Of er wellicht in de agenda bij gezet kan worden hoeveel tijd er aan ieder punt mag worden 
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besteed. De voorzitter geeft aan dat hij dat voor zichzelf altijd al doet en er op toe zal zien dat alle 
geplande onderwerpen inderdaad behandeld kunnen gaan worden. 
 
7. Sluiting 
Wessel bedankt iedereen voor deelname en sluit de vergadering om 21:35 uur. 
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Actiepunten    
datum  
 

onderwerp verantwoordelijke planning/voortgang 

31 augustus 2017 Voorafgaand aan MR vergaderingen het hele vergadermapje met de 
leden delen ipv alleen de agenda met daaraan de stukken gelinkt 

Ilona (ouder) doorlopend 

31 augustus 2017 De notulen van de MR vergadering opmaken binnen twee weken na 
afloop van de vergadering 

Ilona (ouder) doorlopend 

13 februari 2020 Vastgestelde notulen niet alleen publiceren op de site maar ook 
mailen naar Lisa Hamaker GMR@voilaleusden.nl 

ilona (ouder) doorlopend 

13 februari 2020 MR op de hoogte houden van laatste nieuws rond hoe om te gaan met 
huidige situatie openstelling scholen volgens Corona protocol vanuit 
overlegmomenten met overige directieleden Voila. 

Jolien doorlopend 

13 februari 2020 Voorzitter antwoord geven op mail 25 maart GMR m.b.t de huidige 
situatie/ervaringen op De Holm door de Corona maatregelingen 

Wessel z.s.m. 

13 februari 2020 Verhuisplan en planning rest van het schooljaar Jolien 25 mei 2020 

25 mei 2020 Voorstel gewenste 3 geclusterde studiedagen juni 2021 en antwoord 
op vraag + 5 uur 30/9/2021 in rooster. 

jolien 29 juni 2020 

25 mei 2020 Formatie 2020-2021 en Schoolgids 2020-2021 Jolien  29 juni 2020 

24 juni 2019 Info en begroting vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021 krijgen  Wessel en OR 29 juni 2020 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Indien een actie afgerond is, wordt deze na de eerstvolgende MR vergadering van de lijst met actiepunten verwijderd.  

 
 
 

Besluiten  
Onderwerp 
 

besluit Soort besluit 

   

   
Besluiten van de MR op basis van adviesrecht (A) of instemmingsrecht (I) worden na vaststelling van de notulen geplaatst op een doorlopende besluitenlijst. 
A = adviesrecht I  = instemmingsrecht O = overig 
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