
                      
 

Notulen MR vergadering maandag 6 april 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 13 februari wil Wessel zelf nog een kleine aanpassing op doen. Zodra dit gedaan is 
mogen ze worden gepubliceerd en gedeeld met de GMR (actie secretaris). 
 
3. Ingekomen stukken 

● Mail VOO d.d. 17 februari 2020, herinnering uitnodiging van VOO congres school & armoede 
● Mail VOO d.d. 28 februari 2020, cursussen voor uw MR 
● Mail VOO d.d. 2 maart 2020, scholingsdag MR leden in het onderwijsmuseum op zaterdag 18 april 

2020 
● Mail VOO d.d. 5 maart 2020, Nieuwsbrief medezeggenschap maart 2020 
● Mail VOO d.d. 16 maart 2020, Update! Maatregelen coronavirus en de (G)MR 
● Mail Christie van de Haar d.d. 25 maart 2020, bijeenkomst 26 mei 

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

 
4. Inhoudelijke bespreekpunten: 
 
Gezien de huidige situatie waar het Coronavirus de scholen heeft doen sluiten en er een overgang plaats 
heeft gevonden naar thuisonderwijs hebben we deze vergadering andere punten op de agenda staan dan 
gepland. 
 

● Huidige situatie 
Hoe gaat het nu? Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Onderwijsprogramma? 

Omdat ouders elkaar nu niet zien op het schoolplein heeft Wessel ter voorbereiding op deze vergadering 
de voorzitter van de OR gevraagd of er onder de OR ouders een kleine peiling kan worden gedaan naar 
hun ervaringen met het thuisonderwijs. Dit zodat er in deze vergadering bredere ervaringen mee worden 
genomen dan alleen die van de MR ouders. Deze ervaringen waren bij deze ouders toch eigenlijk ook wel 
hetzelfde als bij de MR ouders. De algemene mening is dat De Holm het thuisonderwijs goed heeft 
opgepakt. De instructies zijn verzorgd en voorbereid. De kleine schoonheidsfoutjes van het begin zijn nu 
vrijwel zo goed als verholpen. Het team is voldoende betrokken en bereikbaar voor zowel leerlingen als 
ouders en de wekelijkse chat momenten worden als waardevol beschouwd. Er werd nog wel de suggestie 
gedaan voor soms meer maatwerk filmpjes met instructie en meer/moeilijker werk voor de leerlingen die 
het te makkelijk vinden en/of te snel klaar zijn. 
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Het team geeft aan dat het echt even omschakelen en wennen was aan deze nieuwe situatie en dat de 
kinderen erg worden gemist. Nu onlangs bekend is geworden dat deze situatie nog zeker tot aan de 
meivakantie gaat duren worden o.a. in groep 2 extra lespakketten aan de ouders meegegeven en zijn er 
ook extra pakketjes verstrekt voor de project- en de reken plusgroep leerlingen. Verder is er 2 keer per 
week als team contact met elkaar om evt. knelpunten te bespreken en op te lossen. Veel onderdelen van 
het digitaal onderwijs zijn door de leerkrachten goed te controleren en wordt extra opgevolgd en 
bijgestuurd als het niet goed op wordt gepakt door de kinderen. Ook de uitgevers van de verschillende 
digitale licenties werken volledig mee en verstrekken indien nodig ook extra gratis licenties. 
In alle groepen is met alle ouders op de een of andere manier wel contact geweest in deze periode en 
voor de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben is sinds vorige week ook de RT-er actief in contact 
met die leerling en/of ouders. Naast dat de kinderen nog zo optimaal mogelijk leren in deze situatie wordt 
het ook belangrijk gevonden dat de balans voor de ouders en de mentale gezondheid ook goed blijft. Wat 
is in alle realiteit haalbaar? 
 
Niet alleen intern binnen de school vindt overleg over de aanpak plaats maar Jolien is ook wekelijks in 
overleg met de andere directieleden van de scholen binnen Voila. Centraal staat de vraag: Hoe kunnen we 
de kwaliteit van het onderwijs waarborgen in deze situatie? 
Wat zijn de dingen die we nu kunnen doen? Hoe gaan we straks om met de eventuele verschillen als de 
kinderen weer naar school mogen? De Voila scholen zijn hierover volop in contact met elkaar om gebruik 
te kunnen maken van elkaars ervaringen en expertise. 
 

● Wat als de scholen na 28 april weer open mogen?  
Planning rest van het schooljaar? (Scenario’s) 

Belangrijk aandachtspunt van de school en de MR in deze situatie van thuisonderwijs is of er straks 
grotere verschillen dan normaal tussen de leerlingen zijn ontstaan. Hoe kan daarmee om worden gegaan 
in de misschien nog geringe tijd die dit schooljaar gaat hebben?  
Het onderwijs zal dan hoogstwaarschijnlijk tijdelijk anders georganiseerd moeten worden om aan deze 
verschillen tegemoet te komen. Alles wordt geheel bepaald door het tijdstip dat de scholen open mogen 
en de manier waarop deze open mogen. Alles waar we nu nog geen antwoord op hebben. In de 
wekelijkse directieoverleggen binnen Voila zullen allerlei mogelijke scenario’s hiervoor worden 
uitgewerkt. Jolien zal de MR hiervan verslag doen zodat de MR ook mee kan denken en indien nodig een 
extra vergadering in kan plannen. 
 
Jolien geeft aan dat het afnemen van een toets op het startmoment goed kan helpen als peiling om te 
zien waar de kinderen op dat moment staan en om daar zo snel mogelijk goed op in te kunnen spelen. 
Hoe is het met de kinderen en wat hebben ze meegemaakt zijn ook zeker heel belangrijk om te weten. 
Mocht de school ook nog na de meivakantie gesloten moeten blijven dan is zelfs een tussentijdse toets op 
afstand misschien wel wenselijk om nog gerichter tussentijds bij te kunnen sturen en wellicht bijspijkeren 
achteraf te voorkomen. 
 
Als er nog dit jaar een “inhaalslag” plaats moet gaan vinden zal er ook goed schoolbreed maar ook 
groepsbreed naar de planning en prioriteit van de activiteiten moeten worden gekeken. Wat zijn de 
belangrijke dingen die nog echt wel doorgang moeten vinden en welke kunnen vervallen? Zijn er 
werkzaamheden die nu evt. naar voren kunnen worden gehaald waardoor mogelijk de 2 studiedagen aan 
het einde van het schooljaar kunnen komen te vervallen? Ook hier is h.e.e.a. sterk afhankelijk van het 
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moment waarop de school weer open mag zijn. Graag wil de MR betrokken worden en meedenken bij 
deze beslissingen. 
 
Ook een vraag: Wat doe je als de scholen na 28 april weer open mogen gaan? Is de meivakantie inkorten 
een optie? De Holm zal in dit soort vraagstukken altijd de lijn van Voila en de andere scholen in Leusden 
volgen en vermoed dat dit niet het geval gaat zijn, maar evt. een voorbereidend teamoverleg plaats laten 
vinden in de vakantie is misschien wel mogelijk. 
 

● Update nieuwbouw 
De bouw verloopt volgens planning en er zal nog steeds voor de zomervakantie verhuist moeten gaan 
worden. De rondleidingen van eind april met de leerlingen hebben nu niet plaats kunnen vinden maar de 
ontwerp meeting van 15 april zal wel doorgaan en in die meeting wordt de definitieve keuze gemaakt bij 
welke leverancier de inrichting gekocht gaat worden. Beide leveranciers die nog in de race zijn geven aan 
geen leverproblemen te verwachten gezien de huidige situatie rondom het Coronavirus. 
 
Het ontwerp voor de buitenruimte is ook al bijna klaar en besproken met de projectgroep. Financieel kan 
het concept zoals gewenst in ieder geval gerealiseerd worden en er moeten in het ontwerp alleen nog 
maar wat laatste details worden afgestemd. Er wordt door de projectgroep ook al met elkaar nagedacht 
over een buitenspeelrooster voor de verschillende groepen die van deze ruimtes gebruik zal gaan maken. 
 
De PR/communicatie groep ligt nu een beetje stil. Het wachten is op de keuze voor de naam. Er is al wel 
een top 5 waaruit rond de meivakantie een definitieve keuze zal worden gemaakt. 
 
Een voordeel dat er nu geen leerlingen op school komen is dat er qua verhuizing de afgelopen weken al 
werkzaamheden naar voren zijn getrokken. Er is nu tijd en gelegenheid om al materialen uit te zoeken. 
Ook zijn er dozen/kisten geleverd waar materialen die niet meer nodig zijn alvast in worden gepakt. 
Wellicht wordt hierdoor de verhuis druk aan het einde van het schooljaar anders en kan dan worden 
overwogen of de geplande studiedagen t.b.v. de verhuizing kunnen komen te vervallen en weer normale 
lestijd kan worden. 
 
5. Mededelingen: 

● Directie/Team 
Jolien heeft volgens onze normale planning netjes de stukken van de uitgebreide analyse M-toetsen en de 
formatie 2020-2021 met ons gedeeld. Hierover is het volgende besproken: 
 
M.b.t. de analyse M-toetsen.  
Vorige vergadering is er uitgebreid stilgestaan bij de tegenvallende resultaten van groep 3. Inmiddels is 
duidelijk dat 8 van de 11 scholen binnen Voila een zelfde ontwikkeling laten zien en daarom zullen de 
krachten worden gebundeld om dit op stichtingsniveau aan te gaan pakken. In hoeverre er dit schooljaar 
nog iets met de rest van de bevindingen uit de analyse kan worden gedaan zal afhangen van hoe en 
wanneer de scholen weer mogen beginnen. 
 
M.b.t. de formatie 2020-2021. 
Het leerlingenaantal van De Holm krimpt nog steeds. Dit en tegenvallende kosten binnen de stichting 
t.o.v. de begroting zorgen ervoor dat de nieuwe formatie weer een uitdagende puzzel wordt. Een puzzel 
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waarin het de vraag is in hoeverre er wel vastgehouden kan worden aan de huidige unit indelingen om 
alle kinderen zo optimaal mogelijk les te kunnen geven.  
 
In een korte brainstorm met elkaar zijn verschillende combi’s besproken. Het is heel jammer dat door de 
huidige sluiting nu de ervaring wordt gemist van de tussentijdse unit verschuiving van groep 3. Doordat de 
school nu gesloten is op een voor hen cruciaal moment kan het zelfs zijn dat afhankelijk van de lengte van 
de sluiting deze groep volgend jaar wellicht extra aandacht moet gaan krijgen. Hoe kijken we verder aan 
tegen unit 3 in de combi van groep 6-7-8? Of kan dit ook alleen groep 7-8 zijn en dat unit 2 een combi van 
groep 4-5-6 gaat worden zodat de oudere kinderen de jongere kunnen helpen? Alle keuzes hebben een 
gevolg en waar ga je in investeren? Belangrijk is dat datgene dat het beste past bij de kinderen zelf 
leidend gaat zijn en niet het aantal kinderen per groep of de organisatie. 
 
Ook zal er aankomend jaar gezocht moeten worden waar eventueel nog budget vandaan gehaald kan 
worden voor gym. Dit jaar was de nieuwe opzet nog gratis maar daar zullen volgend jaar helaas ook 
kosten voor gerekend gaan worden. Eventuele suggesties voor een mogelijke oplossing zijn: Is er wellicht 
nog wat over van de werkdruk gelden als deze weer wordt ingezet voor de onderwijsassistenten? Heeft 
groep 3 wel een vakdocent nodig of kan het ook op een andere manier? Kan er eventueel samen met een 
andere school gebruik worden gemaakt van dit team van vakdocenten gym of kan er binnen de school in 
grotere groepen worden gegymd om de kosten wat te beperken? 
 
Een terecht gestelde vraag die misschien ook wat meer lucht in de formatie kan geven: Was er vanuit de 
regering n.a.v de laatste staking naast de salarissen ook niet extra ander geld beloofd om de werkdruk te 
verlichten? Zou dit ook al niet volgend schooljaar beschikbaar zijn? Klopt dit en in hoeverre heeft Voila dit 
al in de formatie meegenomen? (Actie Jolien) 
 

● Ouderraad 
Geen bijzonderheden. 
 
6. Rondvraag 
Geen opmerkingen. 
 
7. Sluiting 
Wessel bedankt iedereen voor deelname en sluit de vergadering om 21:45 uur. 
  

4 
 



                      
 

 

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 sluiting scholen / scenario’s verdere verloop vanuit 
wekelijkse overlegmomenten met overige directieleden Voila scholen 

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 14 mei 2020 

13 februari 2020 Vraag extra regeringsgelden checken voor formatie 2020-2021 jolien 14 mei 2020 

24 juni 2019 Formatie 2020-2021 en Schoolgids 2020-2021 Jolien  14 mei 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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