
Notulen MR vergadering maandag 29 maart 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)

Deze vergadering bestaat uit 2 delen:

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

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

2. Vaststellen notulen
De concept notulen van maandag 7 december 2020 en donderdag 4 februari 2021 worden vastgesteld en
mogen worden gepubliceerd en gedeeld met de GMR (actie secretaris).

3. Ingekomen stukken
● Mail Christie van de Haar d.d. 11-02-21, uitnodiging 23 februari online bijeenkomst denktank

alliantie medezeggenschap en governance
● Mail VOO d.d. 15-02-21, De cursus voor uw MR
● Mail GMR d.d. 15-02-21, GMR informatie incl. bijlagen GMR091220
● Mail Christie van de Haar d.d. 04-03-21, Wegwerken achterstanden
● Mail VOO d.d. 04-03-21, Nieuwsbrief medezeggenschap Maart 2021
● Mail VOO d.d. 16-03-21, Deze partijen hebben concrete plannen voor het onderwijs
● Mail GMR Raad d.d. 24-03-21, Vacature scholen eiland Berkelwijk incl. vacature
● Mail GMR Raad d.d.24-03-21, Informatie vanuit de GMR incl. GMR 120121 notulen

De MR heeft kennis genomen van de inhoud van deze mails en de andere ingekomen stukken zijn
meegenomen in de behandeling van de inhoudelijke bespreekpunten.

5. Inhoudelijke bespreekpunten:

● Voorbespreking vacature directie De Holm schooljaar 2021-2022
De vorige vergadering was Lori nog maar net begonnen en werkte ze nog naast Jolien. Het is nu net een
maand dat Lori alleen aan het roer van De Holm staat. Wel een lastige maand voor ouders om haar te
leren kennen en omgekeerd omdat ouders vanwege de corona regels nog niet in de school mogen komen.
Ouders hebben Lori alleen nog maar kunnen leren kennen via toevallige ontmoeting op het schoolplein,
het Holm cafe, haar eerste scheepsjournaal en de overige communicatie. In die geringe momenten heeft
ze bij de oudergeleding van de MR wel al een hele positieve indruk achtergelaten.
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Het team dat al meer van haar mee heeft kunnen maken is ook zeker positief over haar komst. De 1e
werkdag heeft ze bijvoorbeeld ook al zelf voor de groep gestaan. Ze komt verder positief over in haar
communicatie, is goed bereikbaar en haar know-how goed bruikbaar. ‘t Startblok en De Holm zijn twee
heel verschillende scholen en geen concurrent van elkaar waardoor dat ook geen probleem vormt.

Ook binnen het team is er verder nog geen idee hoe de voortgang rondom de te vervullen vacature is. De
vragen en zorgen die er vanuit de MR zijn rondom de vacature zijn al enige tijd geleden door Wessel aan
Akke per mail gecommuniceerd. Ter voorbereiding op de komst van Akke is er verder samen besproken
wat de MR in deze belangrijk vindt voor de Holm en wat ze hoopt uit dit gesprek te halen.

Deel 2 incl. Akke Wiersma en Lori Murphy vanaf 20:15 uur.
Akke alleen voor de directie vacature en Lori daarna ook voor de overige schoolzaken.

● Huidige interim invulling en vacature directie De Holm 2021-2022
Akke licht toe dat door de sluiting van de scholen en de daardoor latere start en overdracht Lori op dit
moment minder tijd heeft gehad dan gepland om De Holm al te leren kennen. Lori is als interim voor Akke
een belangrijk persoon om mede antwoorden te formuleren hoe de ontstane vacature het beste ingevuld
kan gaan worden. Om deze reden vraagt Akke de MR om advies of de interim situatie zoals deze nu is mag
worden verlengd tot 1 januari 2022 ipv tot 1 augustus 2021 zodat er meer tijd is om de situatie beter uit te
kunnen zoeken. De personeelsgeleding was in aanloop naar deze vergadering hier in vertrouwen al over
gepolst om te checken of hier voldoende draagvlak voor zou zijn en deze zijn positief. De oudergeleding
hoort dit voorstel nu voor het eerst. Zij is door de positieve indruk die zij van Lori tot nu toe heeft en ook
het feit dat het team dat met Lori moet werken er positief in staat ook akkoord met dit voorstel. Wel stelt
de MR Akke de volgende kritische vragen: Welke vragen dienen er onderzocht te moeten worden en/of
hoe ziet Voila de toekomst van de steeds kleiner wordende Holm?  Op welke manier zal de MR betrokken
blijven in het proces en zal er voldoende voortgang blijven zodat de sollicitatieprocedure niet in het
gedrang gaat komen? Er wordt nu dan wel extra tijd gekocht maar ook 1 januari 2022 zal zeker sneller
gaan komen dan verwacht.

Het dalende leerlingenaantal van De Holm is zeker niet oké als er alleen naar de cijfers gekeken zal worden
om een volledige directeur te kunnen betalen zonder dat dit ten koste zal gaan van andere handen voor de
klas. Een samenvoeging van scholen is iets dat dan wel op de loer kan liggen. Akke en Lori geven beide aan
dat er nu nog helemaal niets is bepaald en er zeker nog nooit gesproken is over een eventuele fusie. Dit is
de reden dat extra tijd gewenst is om beter stichtingsbreed uit te kunnen zoeken welke mogelijkheden er
in de toekomst zijn en wat het beste gaat zijn voor De Holm en de leerlingen. Er zijn meer scholen binnen
Voila met dalende leerlingenaantallen en misschien kan een structuur zoals nu met lori wel werken om de
kosten van directieleden te kunnen gaan spreiden over meerdere scholen. Uiteraard rekening houdend
dat daar wel krachtige personen voor nodig zijn om het waar te kunnen maken. Er is met het aantrekken
van Lori in ieder geval al wel een bewuste keuze gemaakt dat 1 directeur voor De Heerd en De Holm niet
juist zal zijn omdat beide scholen nog hun eigen ontwikkelingsslag hebben te maken. Neemt niet weg dat
er wel door beide scholen samenwerking op allerlei andere gebieden kan zijn en dat ook belangrijk gaat
zijn.

2



De komende periode zullen de behoeftes kritisch onderzocht gaan worden en hoe dit op verantwoorde
wijze kan gaan passen in het huishoudboekje van Voila met daarbij de onderwijskwaliteit altijd voorop te
houden. Ook het schoolplan waar het team aan werkt kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn.

Om vooral niet stil te blijven staan in dit proces is afgesproken dat er 14 juni een vervolg vergadering
plaats gaat vinden over dit onderwerp. Vanaf 19:45 uur alleen de MR en vanaf 20:15 uur weer met Akke
en Lori erbij. Vooraf aan deze vergadering zal Akke het nodige op papier zetten en met de MR delen zodat
zij zich voor kan bereiden.

● Huidige situatie na heropening scholen
Vanuit het team wordt aangegeven dat het goed werkt met de bubbels maar dat de interactie met de
ander units en De Heerd wel wordt gemist. Ook wordt het door de leerkrachten lastig gevonden dat de
ouders soms moeten worden gebeld om hun kind op te halen, maar dit lijkt tot nu toe wel te werken want
op De Holm hebben er nog geen klassen in quarantaine hoeven gaan.

De opkomst van het oudercafé online was ook wel redelijk te noemen, gezien dat het samenviel met de
verkiezingsavond. Kinderen die voor het eerst op school beginnen is lastig deze tijd en wordt geprobeerd
extra aandacht aan te geven. Het is in ieder geval heel fijn om weer met elkaar op school te kunnen zijn en
het is op deze manier ook wel werkbaar.

● Mondelinge toelichting Lori resultaten Cito-M toetsen en inzet extra Corona-achterstanden
Vanwege de sluiting van de scholen heeft de Cito toetsing later plaatsgevonden en zal de analyse pas later
deze week uitgewerkt gaan worden tijdens de studiedagen. Om deze reden wordt dit punt verschoven
naar de agenda van de volgende vergadering. Het is niet altijd zo dat alle kinderen hinder ondervonden
hebben van de thuisonderwijs situatie. Er zijn ook kinderen die er juist van geprofiteerd hebben.

M.b.t. de extra Corona gelden van het Nationaal onderwijsprogramma is nog niet bekend of goede cijfers
ook ten koste kunnen gaan van de beloofde gelden. De aanvragen moeten begin april in worden gediend
en daarna zal pas precies bekend worden hoeveel geld er exact ter beschikking van De Holm zal gaan
komen. In de eerste aanvraag is EUR 13.000,- toegekend. Dit is al deels ingezet in Sprint ter verbetering
van het automatiseren en er staat nog EUR 6.000,- open. Gonda en Nienke zullen in ieder geval op
rekengebied ook extra gaan ondersteunen.

● Mondelinge toelichting Lori formatie 2021-2022
M.b.t de formatie is op dit moment ook nog niet genoeg bekend om concreet al wat mee te kunnen. Wel
is het voor het behoud van de onderwijskwaliteit niet wenselijk als de huidige personeelsbestand verder
zal moeten krimpen. Er is weinig geld voor loonkosten. Zijn alle dure mensen boven de leerkrachten wel
nodig? Kunnen bepaalde kosten zoals IB en directie wellicht middels samenwerkingen over meerdere
scholen worden gespreid? Fusies van scholen staat niemand voor open gezien het grote verschil in
identiteit en populatie. Een krachtige MR is belangrijk.

Het nationaal onderwijsprogramma dat vanwege Corona achterstanden opgezet is kan misschien wel iets
helpen maar er moet wel een goed plan zijn zoals bijvoorbeeld zomerschool voor kinderen in groep 3-5
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die het nodig hebben. Welke kinderen het nodig hebben zal dan door school aan worden gegeven. De
eisen die gesteld worden aan het nationaal onderwijsprogramma zijn nu nog niet bekend. Lori zal de MR
en het team op de hoogte houden hierover.

● Bedrijfsnoodplan van Berkelwijk (advies gewenst)
Pim heeft het bedrijfsnoodplan opgepakt voor alle gebruikers van het pand. In principe zag dit plan er
goed uit alleen viel het enkele MR leden op dat Humankind het plan nog niet ondertekend had en dat de
BHVers van Humankind ook niet op het rooster vermeld staan. (actie Hester)

● Invulling vacature MR plaats Wessel van Eeuwen
De vacature voor de plaats van Wessel is gecommuniceerd naar de ouders in het Scheepsjournaal van
Februari met een reactietermijn van ruim 1 maand. Helaas heeft geen enkele ouder zich aangemeld om de
MR te komen versterken. Gelukkig wil Wessel nog wel een extra periode bij de MR aanblijven waardoor de
verhouding ouder- en personeelsgeleding niet in gevaar komt. Wessel bedankt. De nieuwe termijn van
Wessel gaat in met ingang van schooljaar 2021-2022 voor een periode van 3 jaar.

6. Mededelingen:
● Directie/Team

Lori geeft aan dat haar eerste weken bij De Holm goed zijn bevallen. Het is een prettig plek om te werken
met een prettig en kundig team.

Tevens is unit 3 omgebouwd en de reacties daarop zijn ook positief van zowel de kinderen als de
leerkrachten.

● Ouderraad
Geen bijzonderheden.

7. Rondvraag
- Het eerder nog met Jolien besproken bericht op Parro met oog op het opgeven van evt. broertjes
en zusjes die in de toekomst ook naar De Holm zullen gaan is niet gezien. Lori zal dit opnemen in de
volgende nieuwsbrief.
- Vacature oudergeleding scholeneiland Berkelwijk zal ook nog extra door Jolenthe op Parro worden
gecommuniceerd.
- Lori communiceerde eerst nog alleen via de mail omdat ze nog geen toegang had tot Parro,
inmiddels is dat in orde gemaakt.
- Nog niet iedereen draagt een mondkapje op het schoolplein. Deze wens zal ook nog extra
gecommuniceerd gaan worden door Lori.

8. Sluiting
Wessel bedankt iedereen voor deelname en sluit de vergadering om 21:55 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

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

Ilona (ouder) doorlopend

7 oktober 2020 Laatste aanpassingen schoolgids 2020-2021 doen n.a.v. de
opmerkingen van de MR

Jolien In de herfstvakantie

7 oktober 2020 Wessel de goedkeuring van de schoolgids ondertekenen Jolien + Wessel z.s.m.

7 oktober 2020 Op tijd stukken aanleveren voor vergadering.
Op agenda: analyse Cito M-toetsen en formatie 2021-2022
Punten voorbereiden mbt schoolplan als genoemd in notulen

Jolien + Lori

Allen

voor 4 februari 2021

7 oktober 2020 GMR vergadert 2 maart 2021 over vakantierooster 2021-2022.
Agendapunt van maken voor onze vergadering daar aan voorafgaand.

Ilona (ouder) 4 februari 2021

7 oktober 2020 Op tijd stukken aanleveren voor vergadering.
Op agenda: jaarplan + punten gezamenlijk overleg MR De Heerd

Ilona (ouder) voor 29 maart 2021

7 oktober 2020 Op tijd stukken aanleveren voor vergadering.
Op agenda: schoolgids 2021-2022

Lori voor 20 mei 2021

7 oktober 2020 Op tijd stukken aanleveren voor vergadering.
Op agenda: vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022

Wessel + OR voor 28 juni 2021

29 maart 2021 Akke levert Wessel schriftelijk informatie aan 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

Mag Interim Lori Murphy
aanblijven tot 1-1-2022 als
directie van De Holm ipv tot
1-8-2021?

De volledige MR is akkoord met dit voorstel opdat zij door Akke Wiersma wel voldoende bij
het proces betrokken zal blijven en er voldoende voortgang zal zijn zodat er inderdaad ook
met ingang van 1-1-2022 een goede structurele oplossing zal zijn.

A

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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