
Notulen MR vergadering donderdag 20 mei 2021

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, Hester Butje
Extra aanwezig: Lori Murphy (directie)

1. Opening en vaststelling agenda
Wessel opent om 19.45 de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen Notulen
De concept notulen van maandag 29 maart 2021 hebben een kleine aanpassing nodig en mogen daarna
worden gepubliceerd en gedeeld met de GMR (actie secretaris). Er is afgesproken dit na 21 juni 2021 te
doen (is bekendmaking formatie) zodat Lori eerst zelf al persoonlijk wat nieuws naar de ouders kan
communiceren.

3. Ingekomen stukken
● Mailverkeer tussen Hester en Pim d.d. 01-04-2021, Re: Bedrijfsnoodplan Berkelwijk - uitnodiging

om item te bewerken
● Mail VOO d.d. 06-04-2021, nieuwsbrief Medezeggenschap April 2021
● Mail Christie van de Haar d.d. 16-04-2021, Voila magazine April 2021
● Mail GMR Raad d.d. 19-04-2021, Vacature oudergeleding GMR
● Mail GMR Raad d.d. 21-04-2021, Update GMR incl. verslag GMR 020321

Naar aanleiding van deze mail kwam de vakantieplanning 2021-2022 ter sprake. Daar zijn deze
keer geen opmerkingen over. Vooral fijn dat het nu wel gewoon aansluit bij de overige scholen in
omgeving Leusden/Amersfoort.

● Mail IVBB d.d. 04-05-2021, Uitnodiging: Nieuwe wet voor verenigingen en stichtingen - onderzoek
+ antwoorden
De vragenlijst is ingevuld maar het is onduidelijk wie dat heeft gedaan.

● Mail VOO d.d. 10-05-2021, nieuwsbrief Medezeggenschap - mei 2021

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

4. Inhoudelijke bespreekpunten:
● Analyse Cito M-toetsen en inzet extra geld Corona-achterstanden

Lori had vooraf aan de vergadering de analyse met de MR gedeeld. Vervolgens heeft ze deze in de
vergadering uitgebreid toegelicht en ook uitgelegd wat de verschillende termen betekenen en hoe de
cijfers in de tabellen het beste gelezen kunnen worden. De analyse is op basis van de inventarisatie van de
gegevens zoals nu bekend. Er worden deze keer gegevens gemist ivm het thuisonderwijs en de hierdoor
minder afgenomen toetsen.

In het kort zijn de resultaten per groep als volgt:
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In groep 1 / 2  zijn geen directe meetinstrumenten. Ilona en Hester creëren in deze groep een mooi
aanbod spelend leren. Volgend schooljaar zullen er vanaf groep 2 voor het eerst de CPS-toetsen worden
afgenomen om beter inzicht te krijgen in de leesvoorwaarden.

Groep 3 heeft eerste toetsing gehad en laat prima scores zien. Vanwege de eerste toetsing is er nog geen
meetbare vaardigheidsgroei voor deze groep. Door het unitonderwijs krijgt groep 2 al wel veel mee van
groep 3 wat veelbelovend kan zijn volgend jaar voor de eerste toetsingen van deze groep.

Groep 4 laat een daling zien in het technisch lezen. Dit is nu te weinig gedaan. Ook moet er rekening mee
worden gehouden dat het een kleine groep is waardoor als er een zwakkere is de score van de hele groep
snel daalt. Er is een plan gemaakt om dit te verbeteren. Op het gebied van spelling laat deze groep wel
een mooie groei zien.

Groep 5 heeft ook een mooie groei doorgemaakt. Het begrijpend lezen is ook uitzonderlijk mooi hoog.

In de cijfers van groep 6-7 en 8 missen nog wat resultaten. Deze zullen er de volgende vergadering wel zijn
en dan zal Lori deze nog verder toelichten. De cijfers die er wel zijn laten een grillig beeld zien. Dat in het
rekenonderwijs extra stappen genomen zijn geweest is te zien aan de mooie groei in deze groepen. Echter
spelling in groep 6 en 7 en begrijpend lezen in groep 8 behoeft wel extra aandacht.

Over deze analyses zal het team samen in gesprek gaan hoe aan te pakken. Zo zullen er o.a. ook onderling
klassenbezoeken zijn op 2 en 3 juni. Door de latere afname van de middentoetsen is de periode tot de
eindtoetsen wel veel korter dit jaar om effectief nog veel verbeteringen te kunnen bereiken richting de
eindtoetsen. Het technisch lezen heeft echt ook extra stimulatie nodig en wellicht kunnen er gelden van
het nationaal schoolplan ingezet gaan worden op dat onderdeel volgend schooljaar.

● Schoolplan
Het schoolplan hoeft nu pas voor eind Augustus goedgekeurd te worden. Het is nog volop in de maak en
moet ook nog door het team worden bekeken. Om deze reden schuiven wij dit punt door naar de
volgende vergadering en zal Lori het schoolplan met de MR delen zodra gereed. Dit zal naar verwachting
met een paar weken zijn.

● Schoolgids 2021-2022
Ook dit punt schuift door naar de volgende vergadering.

● Formatie 2021-2022
Lori kan ons meedelen dat de meeste gesprekken inmiddels zijn geweest en dat de formatie vandaag met
het team is gedeeld. Het goede nieuws is dat ondanks de daling van de leerlingen de huidige structuur en
groepen voor aankomende schooljaar behouden kan blijven. Dit is mede doordat er momenteel minder
directie is en dus meer geld voor de leerkrachten en er ook vanwege corona extra gelden beschikbaar zijn
gesteld. Op basis van alleen het leerlingaantal zou er namelijk minder budget zijn geweest.

Vanaf volgend schooljaar zullen de plusklassen samen met De Heerd op worden gezet. Ook de recente
verandering in unit 3 om de groepen 6, 7 en 8 meer ruimte binnen het gebouw te geven zal volgend
schooljaar hetzelfde blijven.
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Vanuit het nationaal schoolplan dat vanwege de corona achterstanden in het leven is geroepen kan de
aankomende 2 jaar ook nog extra geld worden verwacht. Begin juni zal er meer bekend moeten worden
hoe die extra gelden eruit gaan zien en precies aangevraagd kunnen worden. De vraag is hoe je naast
tijdelijk extra bijsturen er ook iets structureels van kan maken. De gelden worden niet zomaar gegeven
maar zullen a.d.h.v. analyses onderbouwd moeten gaan worden waar aan te besteden.

Het nieuwe gebouw dat dit jaar in gebruik is genomen voldoet aan de eisen. Het team van De Holm is met
het team van De Heerd in gesprek over nog eventuele gezamenlijke wensen voor aanpassingen. Met name
bij De Heerd die nog niet gewend was met open deuren e.d. te werken is de noodzaak groter dan bij De
Holm voor bijvoorbeeld beweegbare schuifwanden. Volgende week vrijdag zal de PMR hierover overleg
hebben met Akke Wiersma.

Het is heel fijn dat de formatie dit jaar al zo op tijd en naar tevredenheid rond is. Ondanks dat zal het ivm
afspraken binnen Voila pas 21 juni met de ouders worden gecommuniceerd. Aandachtspunt blijft wel dat
met name onder groep 6 het aantal leerlingen behoorlijk afneemt en er absoluut geen garantie is dat de
formatie volgend jaar ook weer zo goed uit kan gaan pakken. Het is belangrijk hier vooral positief in te te
blijven staan en met een bevlogen team goed onderwijs te leveren. Dat is de beste reclame. Lori heeft al
de eerste intake gesprekken gehad en de eerste aanmeldingen van nieuwe leerlingen.

● Nieuws mbt planning/vacature directeur De Holm?
Een paar weken geleden heeft het team met elkaar gebrainstormd waar realistisch gezien naar hun idee
de nieuwe directeur aan moet voldoen wat heeft geresulteerd in een goede profielschets. Wessel zal deze
profielschets voorafgaand aan de extra vergadering met Akke Wiersma op 14 juni met haar delen. Als
andere MR leden nog input voor deze mail aan Akke hebben bijvoorbeeld op het gebied van planning e.d.
dan dit graag ook voor 1 juni met Wessel delen zodat dat ook mee kan worden genomen.

Daar het team dichter bij het vuur zit en vermoedelijk makkelijker meer info krijgt dan de oudergeleding
stelt de oudergeleding het zeer op prijs als het team de oudergeleding ook tussentijds op de hoogte zal
houden van eventuele ontwikkelingen op dit gebied zodat de volledige MR allemaal hetzelfde het gesprek
in kan gaan.

5. Mededelingen:
● Directie/Team

Geen bijzonderheden.

● Ouderraad
Wessel heeft de OR benaderd zodat de ouderbijdrage de volgende vergadering bekend zal zijn en
behandeld kan gaan worden.

6. Rondvraag
Geen opmerkingen.

7. Sluiting
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Wessel bedankt iedereen voor deelname en sluit de vergadering om 21:25 uur.

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

29 juni 2020 Het schoolplan dient voor eind augustus 2021 klaar te zijn.
Vanaf volgende vergadering 5 oktober 2020 doorlopend agendapunt
van maken.

Ilona (ouder) doorlopend

29 maart 2021 Op tijd stukken aanleveren voor vergadering.
Op agenda: vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022 vanuit de OR,
schoolgids 2021-2022 en schoolplan vanuit Lori

Wessel + OR + Lori voor 28 juni 2021

29 maart 2021 Akke levert Wessel schriftelijk informatie t.b.v. extra ingelaste
vergadering met Akke Wiersma en Lori Murphy m.b.t. vacature directie
De Holm

Wessel + Akke
Wiersma

voor 14 juni 2021

29 maart 2021 1e deel samen met MR De Heerd + Begroting GMR 1e vergadering
2021-2022

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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