
Notulen MR vergadering maandag 14 juni 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), Akke Wiersma (bestuur Voila)

Dit is een extra ingelaste vergadering samen met Akke Wiersma over de vacature voor nieuwe directeur.
Deze vergadering bestaat uit 2 delen:

Deel 1 alleen leden MR tot 20:15 uur voor voorbespreking van de directie vacature.

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

2. Inhoudelijke bespreekpunten:

● Voorbespreking vacature directie De Holm schooljaar 2021-2022
De leden van de MR houden een korte voorbespreking met elkaar of er ondertussen al wat meer bekend
is geworden t.o.v. de vorige keer en waar men hoopt dat Akke staat in de voortgang van de
sollicitatieprocedure. De interim termijn van Lori Murphy is vorige keer dan wel opgerekt naar eind
december, maar dat zal ook sneller komen dan verwacht.

Wessel had Akke Wiersma voorafgaand aan de vergadering een mail gestuurd met het profiel waar
volgens het team de nieuwe directeur aan moet voldoen en gevraagd of er al iets op papier was vanuit
Voila dat met de MR gedeeld kan worden. Helaas is op deze mail geen response gekomen. Ook heeft het
team intern verder geen nieuws meer vernomen over dit onderwerp. Er kan nu helaas alleen nog maar
gespeculeerd worden met welk nieuws Akke zal komen. De hoop is wel dat er al wat gemeld kan worden
en/of spoedig wat duidelijkheid gaat komen. Onderling zijn daarover wel wat ideeën en wensen
besproken.

Deel 2 incl. Akke Wiersma en Lori Murphy vanaf 20:15 uur.

● Voortgang vacature directie De Holm schooljaar 2021-2022
Akke Wiersma en Lori Murphy haken aan en Akke geeft eerst een korte samenvatting over de uitkomst van
onze vorige vergadering met haar. Zo was op 29 maart door de MR ingestemd met de oplossing dat de
interim termijn van Lori verlengd zou worden tot eind december 2021 zodat er meer tijd is voor beter
onderzoek naar een goede structurele oplossing.

Duidelijk is wel dat zowel de ouders als het team zeer tevreden zijn hoe Lori momenteel alles oppakt en
ook voor De Holm en het team gaat naast haar andere werk. Ze is daadkrachtig, zichtbaar en goed
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toegankelijk voor het team en de kinderen. Lori geeft aan dat 2 scholen wel topsport is maar dat ze het
vooral ook heel leuk vindt en ervan geniet.

Akke vervolgt dat ze nog niet zo ver zijn als ze had gehoopt eind Maart. Er zijn momenteel o.a. door de
Corona allemaal extra externe factoren die het niet makkelijk maken. Er is op dit moment dan ook nog
geen goede oplossing bedacht en het zal meer tijd kosten om het beter te onderzoeken. Naast dat De
Holm een kwetsbare positie heeft qua formaat laat het ook grilligheid in resultaten zien dat ook zeker
aandacht verdiend. De kwaliteit van het onderwijs en de schoolontwikkeling zal in de keuzes dan ook zeker
voorop staan maar kan niet los worden gezien van de rest van Voila. Bij de overige scholen binnen Voila is
de noodzaak voor een nieuwe directeur weliswaar niet zo groot als bij De Holm maar het formaat en
daarbij behorende budgetten zijn wel vergelijkbaar alsmede het borgen van de kwaliteit van het
onderwijs. Om deze reden kan de beslissing voor een nieuwe directeur voor De Holm niet los worden
gezien van het Voila brede traject met bijbehorend strategisch beleidsplan waar momenteel nog aan
wordt gewerkt. Het heeft een heel gedegen visie nodig waar door deze crisistijd ook nog niet voldoende
tijd voor is geweest.

Er heerst een angst dat wellicht gedacht wordt aan een fusie van De Holm en De Heerd. Het wordt
benadrukt dat van dergelijke scenario’s zeker geen sprake is maar dat er dan eerder oplossingen gezocht
zullen gaan worden in intensievere samenwerking waarbij gekeken zal gaan worden hoe de verschillende
scholen elkaar juist kunnen gaan versterken.

Er waren vanuit de MR verwachtingen dat er deze avond meer zekerheid en duidelijkheid zou zijn over de
volgende stappen. Ook was er eventueel een droomscenario dat Lori misschien wel kan blijven en 2
scholen draaien. Dat er nog niets bekend is en vooral onzekerheid stelt teleur en maakt het lastig. Er wordt
vanuit de oudergeleding dan ook de kritische opmerking geplaatst dat dit zeker niet te lang mag duren
omdat deze onzekerheid onrust bij ouders en het team kan veroorzaken met kans op vertrek van
leerlingen en/of onderwijzers.

Tevens dreigt er het gevaar dat als er over 6 a 9 maanden van directie gewisseld gaat worden de opbouw
die Lori nu doet weer zal minderen doordat een nieuwe directeur dan ook zijn draai moet vinden. Dit kan
een behoorlijke impact hebben op de schoolcarrière omdat een leerling maar een geringe periode op De
Holm zit. Akke antwoord hierop dat de factoren dat er met minder middelen dezelfde kwaliteit geleverd
moet worden al speelde voor het vertrek van Jolien en dat ze er alles aan zal doen om zsm zicht te krijgen
hoe deze situatie het beste op te lossen met optimale kansen voor de kinderen om te groeien in hun
ontwikkeling.

Op 1 juli is er binnen Voila een directie overleg naar aanleiding van de studiedagen. Daarna zou er meer
duidelijkheid en rust over de vervolgstappen moeten kunnen komen. Omdat het in die laatste weken voor
de zomervakantie erg druk is is er vanuit het team de voorkeur uitgesproken dat dit overleg met Akke
Wiersma beter op maandag 6 september een verder vervolg kan gaan krijgen ipv nog voor de vakantie.
Voorafgaand aan deze vergadering zal Akke het nodige op papier met de MR delen zodat de MR zich voor
kan bereiden.

3. Rondvraag
Geen opmerkingen.
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4. Sluiting
Wessel bedankt iedereen voor deelname en sluit de vergadering om 21:23 uur.

Actiepunten
datum onderwerp verantwoordelijke planning/voortga

ng

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

14 juni 2021 Akke Wiersma deelt info m.b.t.planning/scenario’s vacature nieuwe
directeur met de MR ter voorbereiding van de vergadering

Akke Wiersma + Wessel circa 1 week voor
6 september 2021

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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